
www.anuntbursa.ro

PAGINA 7 Vineri, 25 februarie 2022

Anunturile urgente sunt preluate la sediul redactiei din str. Popa Tatu, nr. 71, sector 1, Bucureºti

LOCURI DE MUNCA-OFERTE

FUNCTIILOR VACANTE PENTRU CARE
SERVICIUL PUBLIC PIATA GUGU-
LANILOR CARANSEBES ORGANI-
ZEAZA CONCURS IN PERIOADA
21.03.2022-23.03.2022 Conditiile de
ocupare a postului de muncitor calificat
sunt: - studii medii absolvite cu diploma
de bacalaureat, filiera tehnologica, profil
tehnic - vechime în meserie – 7 ani -
cerinte specifice : calificare profesionalã
de electrician exploatare medie ºi joasa
tensiune Bibliografia /Tematica : 1. Legea
nr. 53/2003 – Codul muncii, republicatã,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
art. 10-12, art.16-18, art.29-31, art.39-41,
art.49-67,art. 76,art. 79-81, art.111-119,
art.137-153,art.176-177; 2. LEGEA nr.
307 din 12 iulie 2006 (republicatã) privind
apãrarea împotriva incendiilor 3. Legea
nr. 319 din 14 iulie 2006 a securitãþii ºi
sãnãtãþii în muncã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, cap. III ºi cap.IV;
Condiþiile de ocupare a postului de
muncitor necalificat sunt: - studii
generale/medii - vechime în muncã– 7
ani Bibliografia /Tematica : 1. Legea nr.
53/2003 – Codul muncii, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, art.
10-12, art.16-18, art.29-31, art.39-41,
art.49-67,art. 76,art. 79-81, art.111-119,
art.137-153,art.176-177; 2. Legea nr.
319 din 14 iulie 2006 a securitãþii ºi
sãnãtãþii în muncã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, cap. III ºi cap.IV;
Conditii generale: - îndeplineºte condiþiile
prevãzute la art.3 din Regulamentul
cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzãtor
funcþiilor contractuale ºi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul
bugetar plãtit din fonduri publice, aprobat
prin H.G. nr. 286/2011. Concursul se va
desfãºura la sediul Serviciului Piata
Gugulanilor Caransebes , str. Piata
Lemnelor nr.1 în intervalul 21.03-
23.03.2022 ºi se va desfãºura dupã cum
urmeazã : Etapele de desfãºurare
Selectarea dosarelor de înscriere Proba
scrisã Interviu candidaþi admiºi Data
14.03.2022-16.03.2022 21.03.2022
23.03.2022 Ora 16,00 14,00 10,00 Locul
Serviciul Public Piata Gugulanilor
Caransebes Serviciul Public Piata
Gugulanilor Caransebes Serviciul Public
Piata Gugulanilor Caransebes In
vederea participarii la concurs candidatii
vor depune dosarul de înscriere, în
termen de 10 de zile lucratoare de la
publicarea in Monitorul Oficial,respective
25.02.2022 si pânã în data de
11.03.2022 ora 16,00, la Serviciul Public
Piata Gugulanilor Caransebes, str. Piata
Lemnelor nr.1 care va conþine în mod
obligatoriu urmãtoarele:: a) cerere de
înscriere la concurs adresatã
conducãtorului autoritãþii sau instituþiei
publice organizatoare; b) copia actului de
identitate sau orice alt document care
atestã identitatea, potrivit legii, dupã caz;
c) copiile documentelor care sã ateste
nivelul studiilor ºi ale altor acte care
atestã efectuarea unor specializãri,
precum ºi copiile documentelor care
atestã îndeplinirea condiþiilor specifice
ale postului solicitate de autoritatea sau
instituþia publicã d) carnetul de muncã
sau, dupã caz, adeverinþele care atestã
vechimea în muncã, în meserie ºi/sau în
specialitatea studiilor, în copie; e)
cazierul judiciar sau o declaraþie pe
propria rãspundere cã nu are
antecedente penale care sã-l facã
incompatibil cu funcþia pentru care
candideazã; f) adeverinþã medicalã care
sã ateste starea de sãnãtate
corespunzãtoare eliberatã cu cel mult 6
luni anterior derulãrii concursului de cãtre
medicul de familie al candidatului sau de
cãtre unitãþile sanitare abilitate; g)
curriculum vitae; Bibliografia si relatii
suplimentare se pot obtine la sediul
Serviciului Public Piata Gugulanilor
Caransebes str. Piata Lemnelor nr.1.
E-mail servpiatagugulanilor@gmail.com
, Nr. Tel. 0771 720 058 DIRECTOR,
LUMINITA VERDES *

ANUNÞ concurs pentru ocuparea
posturilor de inginer de dezvoltare
tehnologicã - IDT2 S.C.BEIA CONSULT
INTERNAÞIONAL S.R.L., cu sediul în
Bucureºti str.Poiana Narciselor nr.12
ap.3 sector 1, organizeazã concurs
pentru ocuparea a: - 2 posturi de inginer
de dezvoltare tehnologicã gradul 2 în
domeniul Telecomunicaþii - specialitatea
Telemetrie. Concursul se va desfãºura
conform Legii 319/2003 privind Statutul
personalului de cercetare-dezvoltare,
Deciziei Preºedintelui ANCS nr.
921/22.05.2006 ºi a regulamentului de
concurs pentru ocuparea posturilor
vacante de inginer de dezvoltare
tehnologicã gradul 2 al BEIA. Dosarele
de concurs se depun în termen de 30 de
zile de la data apariþiei anunþului, la
Compartimentul Resurse Umane al
BEIA, punct de lucru: str.Peroni,
nr.14-16, sector 4, Bucureºti. Informaþii
suplimentare se pot obþine de la
Compartimentul Resurse Umane al
BEIA, e-mail: jobs@beia.ro, telefon:
021.332.30.05. *

ANUNT PRIVIND SELECTIA
DIRECTORULUI TEHNIC SI DE
PRODUCTIE Presedintele Consiliul de
Administratie al Compania de Apa
Targoviste Dambovita SA, societate cu
sediul in Targoviste, str. IC Bratianu,
nr.50, jud.Dambovita, avand J15/5/1998
si CUI 10084149,site:www.catd.ro,
avand in vedere hotararea luata in cadrul
sedintei Consiliului de Administratie din
data de 23.02.2022, anunta organizarea
selectiei prevazuta de OUG 109/2011

privind guvernanta corporativa a
intreprinderilor publice, in vederea numirii
Directorului Tehnic si de Productie al
societatii, care urmeaza sa ocupe functia
in baza unui contract de mandat
incheiate cu societatea. .I. Cerinte
minime FUNCTIA STUDII Se probeaza
cu Director Tehnic si de Productie
1.Studii superioare absolvite cu diploma
de licenta sau echivalent in domeniul
stiintelor ingineresti. Copie dupa diploma
EXPERIENTA RELEVANTA 1.Experi-
enta generala de minim 3(trei) ani in
domeniul st i intelor inginerest i
desfasurata in cadrul unei intreprinderi/
institutii/autoritati publice sau societate
din sectorul privat din care cel putin 2 ani
in functii de conducere. Se evalueaza
cumulat. Copie dupa carnetul de munca
sau adeverinta de la angajator/extras
REVISAL precum si dupa caz date de la
ORC sau ANAF etc. 2. Experienta in
domeniul utilizarii fondurilor europene.
Recomandare sau adeverinta de la
angajator cu dovezi in acest sens 3. Sa
nu fi fost condamnat pentru infractiuni de
coruptie/delapidare. 4. Sa nu aiba fapte
inscrise in cazierul fiscal Cazier judiciar si
cazier fiscal 5. Sa cunoasca o limba
straina (engleza, franceza, germana,
rusa) - nivel mediu Declaratie pe propria
raspundere 6. Utilizare PC Declaratie pe
propria raspundere 7. Sa nu fi avut
sanctiuni disciplinare in ultimii 3 (trei) ani.
Declaratie pe propria raspundere
CURRICULUM VITAE ce va cuprinde
Elementele parcursului scolar si
profesional Date priviind intreaga
activitate profesionala relevanta Copii
dupa diplome si recomandari, altele decit
cele mentionate anterior, pentru a
sustine datele prezentate in CV.
Declaratie acord prelucrare date cu
caracter personal Se va completa la
sediul societatii odata cu depunerea
dosarului de concurs. Chestionar
terti-declaratie COVID; Se va completa la
sediul societatii odata cu depunerea
dosarului de concurs. .II. Evaluare 1.
Evaluarea candidatilor pentru functia de
Director Tehnic si de Productie pe baza
interviului din legislatia de referinta
mentionata la punctul IV de mai jos si a
prezentari i in fata Consil iului de
Administrat ie a unui proiect de
management: – 70 PUNCTE Proiectul de
management se va depune la
Secretariatul Consiliului de Adminsitratie
odata cu dosarul de concurs. 2.
Evaluarea candidat i lor pe baza
Curr iculum Vitae prezentat si a
experientei in domeniu: -30 PUNCTE .III.
Procedura de selectie a Directorului
Tehnic si de Productie al Companiei de
Apa Targoviste Dambovita SA se va face
de catre Consiliul de Administratie dupa
urmatorul calendar: 25.02.2022
-28.03.2022 (in zilele lucratoare intre
orele 8.00 - 16.00) - Primirea cererilor de
inscriere la concurs insot i te de
documentele ce probeaza indeplinirea
cerintelor de la punctul I. precum si de un
proiect de management (dosarul va fi
depus la Secretariatul Consiliului de
Administratie); 28.03.2022- 29.03.2022 -
verificarea dosarelor candidatilor si
intocmirea de catre Comitetul de
Nominalizare si Remunerare a listei
scurte din care se va efectua selectia
Directorului Tehnic si de Productie;
31.03.2022, orele 15.00 - Sustinerea in
fata Consiliului de Administratie a
interviului si a proiectului de
management, mentionate la punctul II.
alin. 1. de catre persoanele din lista
scurta care indeplinesc cerintele
minimale; Selectia Directorului Tehnic si
de Productie se va face din randul
candidatilor din lista scurta, de catre
fiecare membru al Consil iului de
Administratie pe baza unei grile de
evaluare in functie de criteriile de
evaluare de la punctul II. 31.03.2022,
orele 20.00 - Comunicarea rezultatelor
selectie(telefonic, prin afisare pe site-ul
societatii si prin email). Directorul Tehnic
si de Productie va fi desemnat de
Consiliul de Administratie in functie de
rezultatele obtinute la select ia
organizata. .IV. Legislatie de referinta:
Leg. 51/2006- cu modif icar i le si
completarile ulterioare/ Serviciilor
comunitare a serviciilor publice; Lege nr.
241 din 22 iunie 2006(republicata)
serviciului de alimentare cu apa si de
canalizare; Hotararea de Guvern
nr.745/2007 - pentru aprobarea
Regulamentului privind acordarea
l icenþelor în domeniul servici i lor
comunitare de utilitãþi publice Ordinul
presedintelui A.N.R.S.C. nr. 65/2007 -
privind aprobarea Metodologiei de
stabilire, ajustare sau modificare a
preþurilor/tarifelor pentru serviciile
publice de alimentare cu apa ºi de
canalizare Ordinul preºedintelui
A.N.R.S.C. nr. 88/2007 - pentru
aprobarea Regulamentului-cadru al
serviciului de alimentare cu apa ºi de
canalizare Ordinul preºedintelui
A.N.R.S.C. nr. 89/2007 - pentru
aprobarea Caietului de sarcini-cadru al
serviciului de alimentare cu apa ºi de
canalizare Ordinul preºedintelui
A.N.R.S.C. nr. 90/2007 - pentru
aprobarea Contractului cadru de
furnizare/ prestare a serviciului de
alimentare cu apa si de canalizare OUG
109/2011 privind guvernanta corporativa
a intreprinderilor publice Legea 31/1990
a societatilor Ordinul 600/2018 privind
controlul intern managerial. Orice relatii
cu privire la selectie se vor obtine prin
intermediul unui cereri ce se va depune la
Secretariatul Consiliului de Administratie
sau pe adresa de email secretar.
ca@catd.ro. Presedntele Consiliului de
Administratie Olaru Marin. *

LICEUL Teoretic de Informaticã “Grigore
Moisil” Iaºi, organizeazã concurs în baza
H.G. 286/2011 ºi H.G. 1027/2014, la
sediul unitãþii din str. Petre Andrei nr. 9,
Iaºi, în data de 21.03.2022 ora 15:15
proba practicã ºi în data de 24.03.2022
interviul, ora va fi afiºatã odatã cu
rezultatele la proba practicã, pentru
ocuparea postului contractual vacant de
îngrijitor, în cadrul compartimentului
nedidactic. Condiþii de participare: Studii
generale minim 8 clase; Vechime: nu
este cazul; Persoanã comunicativã,
organizatã, responsabilã, rezistentã la
efort, spirit de echipã. Dosarele de
înscriere la concurs se depun la sediul
din str. Petre Andrei nr. 9 în termen de 10
zile lucrãtoare de la data publicãrii
prezentului anunþ, în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a. Condiþiile de
participare la concurs ºi bibliografia
stabilitã se afiºeazã la sediul unitãþii ºi pe
site-ul www.liis.ro. Relaþii suplimentare
se pot obþine de la sediul unitãþii ºi la
telefon 0232/211826. *

ªCOALA Gimnazialã Borºa, cu sediul în
com.Borºa, sat Borºa, str.Principalã
nr.536, jud.Cluj, organizeazã concurs
pentru ocuparea urmatorului post
contractual, aprobat prin H.G.286/
23.03.2011, modificatã ºi completatã de
H.G.nr.1027/2014. Denumirea postului-
secretar ºcoala 0,5 norme(4 ore)-post
temporar vacant, contractual, pe
perioada determinatã. Condiþii specifice
de part icipare la concurs:-studi i :
medii;-vechime:nu necesitã;-cunºtinþe
foarte bune de utilizare ºi operare
PC;-cunoºtinþe privind întocmirea ºi
administrarea corespondenþei oficiale-
cunoºtinþe privind managementul
resurselor umane;-noþiuni de comuni-
care ºi relaþii publice. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-15.03.2022, ora 10.00,la sediul
instituþiei;-proba interviu-17.03.2022, ora
10.00,la sediul instituþiei. Data limitã pânã
la care candidaþii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este de 5 zile
lucrãtoare de la afiºare,la sediul instituþiei
Date contact-secretariat, tel.0787
735405. *

ªCOALA Gimnazialã sat Tãriceni,
comuna Sirna, cu sediul în Tãriceni,
str.Principalã nr.160, jud.Prahova,
organizeazã concurs pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modif icatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-îngrijitor-post vacant
contractual,pe perioadã nedeterminatã.
Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-generale;-
vechime-nu se solicitã. Data,ora ºi locul
de desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-22.03.2022, ora 10.00,la sediul
instituþiei;-proba practicã-22.03.2022,
ora 13.00,la sediul instituþiei. Data limitã
pânã la care candidaþii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este de 10 zile
lucrãtoare de la afiºare,la sediul
instituþiei. Date contact:-secretariat,
tel.0244485051. *

GRÃDINIÞA cu Program Prelungit
„Cãsuþa Bucuriei” nr.11, Braºov,cu sediul
în Braºov, str.Tudor Vladimirescu, nr.33,
jud.Braºov, organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtorului post contractual
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã
ºi completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-îngrijitor-post vacant
contractual,pe perioadã nedeterminatã.
Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-generale;-
vechime în specialitate studiilor necesare
ocupãrii postului:-minim 2 ani. Data,ora ºi
locul de desfãºurare a concursului:-
proba scrisã-22.03.2022, ora 09.00,la
sediul instituþiei;-proba de interviu-
22.03.2022, ora 10.00, la sediul
instituþiei;-proba practicã-22.03.2022,
ora 11.00,la sediul instituþiei. Data limitã
pânã la care candidaþii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este de 10 zile
lucrãtoare de la afiºare,la sediul
instituþiei. Date contact:-Prof.Tiganescu
Halmaghi Bianca, tel.0754957632, tel.fix
unitate-0268420215. *

COLEGIUL Naþional , ,Ecater ina
Teodoroiu”,cu sediul în Târgu-Jiu, str.1
Decembrie 1918 nr.25, jud.Gorj ,
organizeazã concurs, pentru ocuparea
urmãtoarelor posturi contractuale,
aprobate prin H.G.nr.286/2011,
modificatã ºi completatã de H.G.nr.
1027/2014. Adresa I.S.J.Gorj nr.
2314/07.02.2022. Denumirea postului-
îngrijitor curãþenie.-2 posturi vacante,
contractuale,pe perioadã nedeterminatã.
Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-10 clase (ciclul
infer ior al l iceului) ;-vechime în

specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-3 ani. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-22.03.2022, ora 10.00,la sediul
instituþiei;-proba practicã-22.03.2022,
ora 13.00,la sediul instituþiei; Data limitã
pânã la care candidaþii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este de 10 zile
lucrãtoare de la afiºare,la sediul
instituþiei. Date contact-secretariat,
tel.0253210235. *

ªCOALA Gimnazialã nr.5, cu sediul în
Braºov, str.Dr.Ioan Cantacuzino nr.3,
jud.Braºov, organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtorului post, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modif icatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-îngrijitor-1 post
vacant contractual. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilor:-
ºcoalã generalã/studii medii;-vechime în
specialitatea postului:nu se solicitã.
Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba practicã-22.03.2022,
ora 12.00,la sediul instituþiei;-proba de
interviu-22.03.2022, ora 14.00,la sediul
instituþiei. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile
lucrãtoare de la afiºare,la sediul
instituþiei. Date contact-Coman Cecilia,
tel.0268414718. *

GRÃDINIÞA nr.137,cu sediul în
Bucureºti, str.Plumbuita nr.5, Sector
2,organizeazã concurs, pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modif icatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-administrator
financiar (0,5) post vacant,pe perioadã
nedeterminatã. Condiþii specifice de
participare la concurs:-Studii superioare
economice de lungã duratã absolvite cu
diploma licenþã;-Vechime în domeniul
contabilitate bugetarã instituþii de
învãþãmânt-minim 5 ani;-Atestat eliberat
de M.F.P în sistemul european de conturi
S.E.C;în eventual i tatea în care
candidatul nu posedã acest atestat, se
aplicã prevederile art.1,2 si 3 din
O.U.G.nr.188/28.10.2020; -Cunoaºterea
modului de lucru cu programele
informatice microsoft word, Excel,
platforma Forexebug, finantare.org,
SIIIR, Edusal, Revisal ºi programe
specifice contabilitãþii;-Cunoºtinþe privind
sistemul de relaþionare cu diverse
instituþii pe line financiar-contabilã;-
Disponibilitate de lucru si in afara
programului. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-22.03.2022, ora 10.00,la sediul
instituþiei;-proba practicã-23.03.2022,
ora 11.00,la sediul instituþiei;-proba
interviu în data de 23.03.2022, ora
12.00,la sediul instituþiei. Data limitã pânã
la care candidaþii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este de 10 zile
lucrãroare de la afiºare,la sediul
instituþiei. Date contact:-secretariat,
ema i l : g rad in i t a137@yahoo .com
tel.0212407581. *

PRIMARIA Orasului Tismana, cu sediul în
Tismana, str.Tismana, nr.116, jud.Gorj,
organizeazã concurs, pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modif icatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-Muncitor calificat
deservent ut i la j ( tractor ist)-post
contractual vacant,pe perioadã
nedeterminatã. Cerinþe specifice:-permis
de conducere categ.B,C ºi E;-
disponibi l i tate pentru intervenþ ie
imediatã, la orice orã;-nivelul studiilor-
profesionale sau medii,-vechime în
muncã-nu se solicitã. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-22.03.2022, ora 10.00,la sediul
instituþiei;-proba interviu-24.03.2022, ora
10.00,la sediul instituþiei. Data limitã pânã
la care candidaþii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este-
14.03.2022, ora 16.00,la sediul Primariei
Orasului Tismana. Alte relaþii supli-
mentare se pot obþine de la sediul
Primãriei Oraºului Tismana sau
tel.0253/206101. *

ªCOALA Gimnazialã „Mihai l
Sadoveanu”, cu sediul în Galaþ i,
str.Mihail Sadoveanu nr.12, jud.Galaþi,
organizeazã concurs pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modif icatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014, în
cadrul instituþiei. Denumirea postului-
îngrijitor ºcoalã-post vacant contractual
,pe perioadã nedeterminatã. Condiþii
specifice de participare la concurs:-
nivelul studiilor:8 clase;-vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii

postului:nu este necesarã. Data,ora ºi
locul de desfãºurare a concursului:-
proba practicã-22.03.2022, ora 09.00, la
sediul instituþiei;-proba de interviu-
22.03.2022, ora 12.00, la sediul
instituþiei. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este-14.03.2022, ora
14.00, la sediul inst i tuþ iei . Date
contact-secretar ºef-Cãruceru Lidia,
ªcoala Gimnazialã „Mihail Sadoveanu”,
str.Mihail Sadoveanu nr.12, tel.02364
58606–secretariat, e-mail:scoala_m_
sadoveanu@yahoo.com. *

ªCOALA Gimnazialã „Mihai l
Sadoveanu”, cu sediul în Galaþ i,
str.Mihail Sadoveanu nr.12, jud.Galaþi,
organizeazã concurs pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modif icatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014, în
cadrul instituþiei. Denumirea postului-
muncitor întreþ inere-post vacant
contractual, pe perioadã nedeterminatã.
Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studi i lor:-medi i ;
-vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupãrii postului:nu este
necesarã. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba
practicã-24.03.2022, ora 09.00,la sediul
instituþiei;-proba de interviu-24.03.2022,
ora 12.00,la sediul instituþiei. Data limitã
pânã la care candidaþii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este-
16.03.2022, ora 14.00, la sediul
inst i tuþ iei . Date contact-secretar
ºef-Cãruceru Lidia, ªcoala Gimnazialã
„Mihai l Sadoveanu”, str .Mihai l
Sadoveanu nr.12, tel.0236458606
secretariat, e-mail:scoala_m_sadoveanu
@yahoo.com. *

UNIVERSITATEA Tehnicã din
Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca,
str.Memorandumului, nr.28, jud.Cluj,
organizeazã, în baza H.G.nr.286/2011,
modificatã ºi completatã de H.G.
1027/2014, concurs pentru ocuparea
urmãtoarelor posturi contractuale:
Denumirea postului-Muncitor calificat
instalator-fochist, studii generale, vacant,
perioadã nedeterminatã. Condiþ i i
specifice de participare la concurs:-
nivelul studi i lor-scoala generala,
certificat de absolvire curs de calificare
instalator;-vechimea în specialitatea
studiilor necesare ocupãrii postului-
minim 1 an,cuprinzând toate aspectele
activitãþii de instalator si/sau fochist;
Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-22.03.2022,
ora 08.00, str .Memorandumului
nr.28,sala 120;-interviul-22.03.2022, ora
10.00, str.Memorandumului nr.28,sala
120.Data limitã pânã la care candidaþii
vor depune actele pentru dosarul de
concurs este de 10 zile de la afiºare.
Documentele care compun dosarele de
concurs se transmit în format scanat pe
e-mail:resurse.umane@staff.utcluj.ro, în
intervalul orar 7:30-15:30, în fiecare zi
lucrãtoare pânã la data limitã de înscriere
la concurs. Denumirea postului-Muncitor
calificat constructor, studii generale,
vacant, perioadã nedeterminatã. Condiþii
specifice de participare la concurs:-
nivelul studi i lor-scoala generala,
certificat de absolvire curs de calificare
constructor;-vechimea în specialitatea
studiilor necesare ocupãrii postului-
minim 1 an cuprinzând toate aspectele
activitãþii de constructor, zidar sau
zugrav; Data,ora ºi locul de desfãºurare
a concursului-22.03.2022, ora 08.00,
str .Memorandumului nr.28,sala
120;-proba scrisã-22.03.2022, ora 08.00,
str .Memorandumului nr.28,sala
120;-Interviul-22.03.2022, ora 10.00,
str.Memorandumului nr.28,sala 120;
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile lucratoare de la afiºare.
Documentele care compun dosarele de
concurs se transmit în format scanat pe
e-mail:resurse.umane@staff.utcluj.ro, în
intervalul orar 7:30-15:30, în fiecare zi
lucrãtoare pânã la data limitã de înscriere
la concurs. Date contact: tel.0264
202330, email :resurse.umane@
staff.utcluj.ro. *

SPITALUL Municipal Lupeni, cu sediul în
Lupeni, str .Pãdurari lor nr.2, jud.
Hunedoara, organizeazã concurs pentru
ocuparea unui post contractual, aprobat
prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului- îngri j i toare
curãþenie-post vacant contractual,pe
perioadã nedeterminatã. Condiþ i i
specifice de participare la concurs:-
nivelul studii lor-ºcoalã generalã;-
vechime în specialitatea studii lor
necesare ocupãrii postului-nu se solicitã.
Data, ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-22.03.2022,
ora 10.00,la sediul instituþiei;-proba
interviu-25.03.2022, ora 10.00,la sediul
instituþiei. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile
lucrãtoare de la afiºare,la sediul
instituþiei. Date contact-secretar comisie,
economist-Petrar Mihaela -tel.02545
60650, int.131. *

LICEUL Tehnologic Râºnov,cu sediul în
Râºnov, str.Republicii nr.29, jud.Brasov,
organizeazã concurs, pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modif icatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-Bibliotecar post
vacant, contractual,pe perioadã
determinatã. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilor-
Superioare; -vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupãrii postului-nu se
solicitã. Data,ora ºi locul de desfãºurare
a concursului:-proba scrisã-22.03.2022,

ora 10.00,la sediul instituþiei;-proba
practicã-22.03.2022, ora 11.30,la sediul
instituþiei;-proba interviu-22.03.2022, ora
12.00,la sediul instituþiei. Data limitã pânã
la care candidaþii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este de 10 zile
lucrãtoare de la afiºare,la sediul
instituþiei. Date contact-secretariat,
tel.0735172843. *

PRIMÃRIA comunei Aþintiº, cu sediul în
com.Aþ int iº nr.242, jud.Mureº,
tel / fax-0265714193, organizeazã
concurs pentru ocuparea urmãtorului
post contractual, aprobat prin H.G.nr.
286/2011, modificatã ºi completatã de
H.G.nr.1027/2014. Denumirea postului-
maºinist la maºini pentru terasamente-
post temporar vacant contractual,pe
perioadã determinatã. Condiþii specifice
de participare la concurs:-nivelul
studiilor-studii liceale;-absolvirea unui
curs în specialitatea conducerii ºi
manevrãri i ut i la jelor grele ºi de
terasamente,cu certificat de absolvire;-
permis de conducere cat.B;-vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-nu se solicitã. Data,ora ºi locul
de desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-16.03.2022, ora 10.00,la sediul
instituþiei;-proba interviu-18.03.2022, ora
10.00,la sediul instituþiei. Data limitã pânã
la care candidaþii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este de 5 zile
lucrãtoare de la afiºare,la sediul
instituþiei. Date contact-secretariat,
tel.0265714193. *

PRIMÃRIA Comunei Bixad, cu sediul în
satul Trip, str.Principala nr.252, jud.Satu
Mare, organizeazã concurs, pentru
ocuparea urmãtoarele postur i
contractuale, aprobate prin H.G.nr.
286/2011, modificatã ºi completatã de
H.G.nr.1027/2014. Denumirea postului-
Sef Serviciu-Serviciul Gospodarie
Comunala Bixad-post vacant,
contractual, pe perioadã nedeterminatã.
Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-superioare
absolvite cu diploma de licenta,sau
echivalenta in domeniu:-inginerie,
economie, jur idice;-vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-5 ani;-posesor permis de
conducere. Denumirea postului-contabil-
Serviciul Gospodarie Comunala
Bixad-post vacant, contractual,pe
perioadã nedeterminatã. Condiþ i i
specifice de participare la concurs:-
nivelul studiilor-superioare absolvite cu
diploma de licenta,sau echivalenta in
domeniul economie;-vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-fara. Denumirea postului-3
muncitori calificati-Serviciul Gospodarie
Comunala Bixad-posturi vacante,
contractuale,pe perioadã nedeterminatã.
Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-medii;-vechime
în specialitatea studiilor necesare
ocupãrii postului-fara. -posesor permis
de conducere, cat.B. Denumirea
postului-inginer topograf-compartimentul
de asistenta sociala si autoritate
tutelara-Primaria Bixad-post vacant,
contractual,pe perioadã nedeterminatã.
Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-superioare
absolvite cu diploma de licenta,sau
echivalenta in domeniu: topografie;-
vechime în specialitatea studii lor
necesare ocupãrii postului-fara. Data,ora
ºi locul de desfãºurare a concursului:-
proba scrisã-22.03.2022, ora 10.00,la
sediul inst i tuþ iei ;-proba interviu-
24.03.2022, ora 12.00,la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile lucrãtoare de la afiºare,la
sediul inst i tuþ iei . Date contact-
secretariat, tel.0261/843752. *

COLEGIUL Naþional ,,Mircea Eliade”,cu
sediul în Reºiþa, str.Fãgãraºului nr.6,
jud.Caraº-Severin, organizeazã concurs
pentru ocuparea urmãtorului post
contractual vacant, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modif icatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-ºofer -contractual,pe
perioadã nedeterminatã. Condiþ i i
specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor-studii medii;-vechime-nu
se solicitã;-permis de conducere
cat.D;-atestat profesional pentru
conducãtorii auto care efectueazã
transport de persoane,în termen de
valabi l i tate. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-23.03.2022, ora 12.00,la sediul
instituþiei;-proba practicã-25.03.2022,
ora 8.00,la sediul instituþiei;-proba de
interviu-28.03.2022, ora 09.00,la sediul
instituþiei. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile
lucrãtoare de la afiºare,la sediul
instituþiei. Date de contact-secretariat,
tel.0255231074. *

COLEGIUL Naþional ,,Mircea Eliade”,cu
sediul în Reºiþa, str.Fãgãraºului nr.6,
jud.Caraº-Severin, organizeazã concurs
pentru ocuparea urmãtorului post
contractual vacant, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modif icatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului- laborant-post
contractual,pe perioadã nedeterminatã.
Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-studii medii;-
vechime în specializarea studiilor
necesare ocupãrii postului-nu se solicitã.
Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-23.03.2022,
ora 09.00,la sediul instituþiei;-proba de
interviu-25.03.2022, ora 09.00,la sediul
instituþiei. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile
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BURSA MUNCII

DIVERSE
PROGRAM anual Informaþii generale
privind autoritatea contractantã, în
special denumirea, codul fiscal, adresa,
numãrul de telefon, fax ºi/sau adresa de
e-mail ale persoanei de contact: Primãria
Comunei Gilãu, CUI 4485421, Gilãu, str.
Principalã nr. 723, telefon: 0264 –
371646, fax: 0264-371709. Primãria
Comunei Gilãu face cunoscut Programul
anual al finanþãrilor nerambursabile de la
bugetul propriu pentru activitãþi nonprofit
pentru domeniile: culturã ºi sport, în
condiþii le prevãzute de Legea nr.
350/2005, în sumã de 170.000 lei.
Sumele defalcate pe domenii de interes,
propuse a fi finanþate sunt urmãtoarele:
1. Culturã - 20.000 lei; 2. Sport - 150.000
lei; *

SUBSCRISA, BDO BUSINESS
RESTRUCTURING S.P.R.L., cu sediul in
Bucuresti, Str. Invingatorilor nr.24, sector
3, Numar de inscriere in tabloul
practicienilor in insolventa RFO II
0239/2006, reprezentata prin Partener
coordonator Niculae Balan, desemnata
in calitate de lichidator judiciar al
debitoarei BEBE SUPERMARKET
INVESTMENTS S.R.L., prin Sentinta
civila nr.525 din data de 09.02.2022,
pronuntata in Dosarul nr. 14860/3/2019,
de catre Tribunalul Bucuresti Sectia a
VII-a Civila, notif ica deschiderea
falimentului prin procedura generala,
prevazuta de Legea nr. 85/2014
impotriva acestei debitoare, cu sediul
social in Oras Voluntari, str. Erou Iancu
Nicolae, nr.83, Vila 19, jud. Ilfov, avand
CUI 38063251, fiind inregistrata in
Registrul Comertului cu J23/4163/2017.
Termene limita pentru inregistrarea
cererii de admitere a creantelor, in
vederea intocmirii tabelului suplimentar
-25.03.2022; pentru veri f icarea
creantelor, intocmirea si comunicarea
tabelului suplimentar -22.04.2022;
pentru depunerea la tr ibunal a
contestatiilor –7 zile de la publicarea in
BPI a tabelului suplimentar; pentru
intocmirea tabelului definitiv consolidat
-20.05.2022. Urmatorul termen de
judecata este stabilit la 13.05.2022. *

SOLICITARE OFERTE (Procedurã de
achiziþie plic unic) Lucrãri de construcþie:
Reabilitare Judecãtoria Calafat Guvernul
României a primit finanþare de la Banca
Mondialã pentru Proiectul de
îmbunãtãþire a serviciilor judiciare ºi
intenþioneazã utilizeze o parte din aceste
fonduri pentru contractul de lucrãri:
Reabi l i tare Judecãtoria Calafat.
Termenul de depunere al ofertelor este
13 aprilie 2022, ora 14:00. Anunþul poate
fi descãrcaþi de pe urmãtorul link:
http://www.just.ro/transparenta-decizion
ala/achizitii-publice/. *

SUBSCRISA Fair&Full Insolvency
Consult ing SPRL anunta ca prin
incheierea nr.47/01.02.2022 pronuntata
in dosarul 577/118/2022 a fost deschisa
procedura fal imentului impotr iva

societatii Flovas Design Construct SRL
cu sediu in loc.Baraganu, jud.Constanta,
CUI 28976418, stabilindu-se totodata
urmatoarele termene: depunere cerere
admitere creanþe 17.03.2022; intocmire
tabel preliminar creanþe 28.03.2022,
formulare eventuale contestatii 7 zile de
la publicarea in BPI a tabelului preliminar,
afiºare tabel definitiv 22.04.2022.
Adunarea creditorilor este convocata la
sediul l ichidatorului judiciar din
Constanþa, Str.Siretului nr.29, la data de
04.04.2022 ora 12.00. *

COMUNICAT DE PRESA S.C. PREBET
AIUD S.A., aduce la cunostinta
investitorilor ca rezultatele financiare
preliminare aferente anului 2021, in
conformitate cu prevederile Legii nr. 24 /
2017 si a Regulamentului ASF nr. 5 /
2018, va fi pus la dispozitia publicului
incepand cu data de 28.02.2022, ora
800, la sediul societatii din Aiud, str.
Arenei, nr. 10, jud. Alba si pe website la
adresa www.prebet.ro ( Relatia cu
investitorii – Rapoarte periodice).
Informatii suplimentare se pot obtine la
secretariatul societatii, tel / fax : 0258 -
861661 / 0258 - 861454, e-mail :
office@prebet.ro . Prezentul comunicat
de presa precum si rezultatele financiare
preliminare aferente anului 2021, vor fi
transmise Bursei de Valori Bucuresti si
Autoritatii de Supraveghere Financiara.
Director Economic Ec. Cimpean Ioan *

C.I.I. Raicu Ilie - administrator judiciar al
SC PITSEG CONSTRUCT SRL, dosar
nr. 334/1259/2021 Tribunalul Specializat
Argeº, anunþã deschiderea procedurii
generale a insolvenþei la data de
22.02.2022 ºi stabilirea urmãtoarelor
termene limitã: 11.04.2022 înregistrare
cereri admitere creanþe, 02.05.2022
tabel preliminar, 26.05.2022 tabel
definitiv, 06.05.2022 ora 14:00 ºedinþa
adunãrii creditorilor. *

C.I.I. Raicu Ilie – lichidator judiciar al SC
MANGIO BUONISSIMO MAG SRL,
dosar nr. 24/1259/2022 Tribunalul
Specializat Argeº, anunþã deschiderea
proceduri i insolvenþei în formã
simplificatã la data de 23.02.2022 ºi
stabilirea urmãtoarelor termene limitã:
11.04.2022 înregistrare cereri admitere
creanþe, 21.04.2022 tabel preliminar,
17.05.2022 tabel definitiv, 27.04.2022
ora 14:00 ºedinþa adunãrii creditorilor. *

C.I.I. Raicu Ilie - administrator judiciar al
SC MARIUS ROOF MONTAJ SRL-D,
dosar nr. 307/1259/2021 Tribunalul
Specializat Argeº, anunþã deschiderea
procedurii generale a insolvenþei la data
de 22.02.2022 ºi stabilirea urmãtoarelor
termene limitã: 11.04.2022 înregistrare
cereri admitere creanþe, 02.05.2022
tabel preliminar, 26.05.2022 tabel
definitiv, 06.05.2022 ora 14:00 ºedinþa
adunãrii creditorilor. *

SP FIDUCIA S.P.R.L., cu sediul In
Bucuresti, sector 3, fax (021) 796.10.12,
e-mail office@fiducia.com.ro, notifica
deschiderea procedurii de faliment in

forma simplificata prevazuta de Legea
nr.85/2014 împotriva debitorului WOLT
COLECTION SRL, cu sediul in Bucuresti,
str. Bolboci nr.6, sector 5, CUI 14562980,
J40/2790/2002, potrivit Sentintei civile
nr.807 din data de 23.02.2022,
pronuntata de Tribunalul Bucuresti –
Sectia a-VII-a Civila, in dosarul nr.
25516/3/2021. Informati i despre
termenele limita stabilite de instanta,
masurile dispuse in cauza, sanctiunile
procedurale si termenele de control pot fi
obtinute de pe portalul instantelor de
judecata, din editia online a Buletinului
Procedurilor de Insolventa la adresa
http://portal.onrc.ro sau la arhiva
instantei. *

SP FIDUCIA S.P.R.L., cu sediul In
Bucuresti, sector 3, e-mail office
@fiducia.com.ro, notifica deschiderea
procedurii de insolventa prevazuta de
Legea nr.85/2014 împotriva debitorului
ZEN - RELAX SRL, cu sediul in
Bucureºti, b-dul Corneliu Coposu nr.33,
et.2, ap.5, sector 3, CUI 33000015,
J40/3947/2014, potrivit Sentintei civile
nr.820 din data de 23.02.2022,
pronuntata de Tribunalul Bucuresti –
Sectia a-VII-a Civila, in dosarul nr.
37225/3/2021. Informati i despre
termenele limita stabilite de instanta,
masurile dispuse in cauza, sanctiunile
procedurale si termenele de control pot fi
obtinute de pe portalul instantelor de
judecata, din editia online a Buletinului
Procedurilor de Insolventa la adresa
http://portal.onrc.ro sau la arhiva
instantei. *

SUBSCRISA FIDUCIA S.P.R.L., anunta
prin prezenta, numirea in calitate de
administrator judiciar al 8CAMELEON
SECURITY SYSTEMS SRL a FIDUCIA
S.P.R.L., prin incheierea de sedinta din
data de 15.02.2022, pronuntata de
Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila
in Dosar nr. 32914/3/2019. *

SUBSCRISA WEST RESIDENTIAL
PARK S.R.L., reprezentatã prin
Administrator Demuºca Adrian,
proprietar al terenul situat în Oraºul
Bragadiru, str. Coralului nr.8, având Nr.
Cadastral 127434, judeþul Ilfov, în
suprafaþã totalã de 10.897 mp, anunþã
publicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de obþinere a Avizului Favorabil
pentru documentaþia PUZ – “Locuinþe
colective S+P+10E+Et.Tehnic, drumuri
acces, alei carosabile ºi pietonale, spaþiu
parcare, amenajãri exterioare, utilitãþi”
pentru pe terenul susmenþ ionat.
Documentaþia a fost depusã pentru
consultare la Consiliul Judeþean Ilfov la
data 24.02.2022. Observaþii/comentarii
se primesc în scris la Direcþia de
urbanism din cadrul Consiliului Judeþean
Ilfov – str. Ernest Juvara nr.3-5, sector 6
(tel. 021.2125693), Bucureºti, în termen
de 15 zile de la data publicãrii anunþului. *

A.G.A.

CONVOCATOR Consi l iu l de
Administratie al Societatii ANTECO S.A.,
cu sediul social in Ploiesti, str. Lamaitei,
nr. 2, jud. Prahova, cod de identificare
fiscala RO1351808, inregistrata la Oficiul
Registrului Comertului de pe langa
Tribunalul Prahova sub nr. J29/96/1991
(denumita in continuare "Societatea"),
intrunit in sedinta din data de 23.02.2022,
in temeiul dispozitiilor Legii Societatilor
Comerciale nr. 31/1990, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, ale
Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
precum si ale Actului Constitutiv al
Societati i , CONVOACA La sediul
Societatii din municipiul Ploiesti, str.
Lamaitei, nr. 2, Judetul Prahova, cod
postal 100185, pentru data de 28
MARTIE 2022 Adunarea Generala
Extraordinara a Actionarilor, la ora 10.00.
Daca nu sunt indeplinite conditiile de
cvorum la prima convocare, se
convoaca, pentru a doua oara, Adunarea
Generala Extraordinara a Actionarilor cu
aceeasi Ordine de zi, in data de 29
MARTIE 2022, ora 10.00. La Adunarea
Generala Extraordinara a Actionarilor
sunt indreptatiti sa participe si sa voteze
toti actionarii inregistrati in Registrul
Actionarilor tinut de S. Depozitarul
Central S.A. Bucuresti la sfarsitul zilei de
18 MARTIE 2022, considerata data de
referinta. ORDINEA DE ZI A ADUNARII
GENERALE EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR: 1. Alegerea
secretarului sedintei Adunarii Generale
Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A) a
S. ANTECO, respectiv dra. Calin Maria
avand date de identificare disponibile la
sediul societatii. 2. Aprobarea modificarii
Obiectului de activitate secundar prin
eliminarea urmatoarelor activitati
economice: CLASA CAEN: 2823
Fabricarea masinilor si echipamentelor
de birou; 2932 Fabricarea altor piese si
accesorii pentru autovehicule; 3011
Constructia de nave si structuri plutitoare;
3020 Fabricarea materialului rulant; 3030
Fabricarea de aeronave si nave spatiale;
3250 Fabricarea de aeronave si nave
spatiale; 3319 Repararea altor
echipamente; 3320 Instalarea masinilor
si echipamentelor industriale; 4644
Comert cu ridicata al produselor din
ceramica, sticlarie si produse de
intretinere, 4649 comert cu ridicata al
altor bunuri de uz gospodaresc; 4674
Comert cu ridicata al echipamentelor si
furnirurilor de fierarie pentru instalatii
sanitare si de incalzire; 4675 Comert cu
ridicata al produselor chimice; 4676
Comert cu ridicata al altor produse
intermediare; 4730 Comert cu amanuntul
al carburantilor pentru autovehicule in
magazine specializate; 4743 Comert cu
amanuntul al echipamentelor audio/
video in magazine specializate; 4752
Comert cu amanuntul al articolelor de
fierarie, al articolelor din sticla si a celor
pentru vopsit in magazine specializate;

4754 Comert cu amanuntul al articolelor
si aparatelor electrocasnice, in magazine
Specializate; 4939 Alte transporturi
terestre de calatori; 9524 Repararea
mobilei si a furniturilor casnice; 3.
Aprobarea extinderii si inregistrarii a
urmatoarelor activitati secundare: Clasa
CAEN: 2511 Fabricarea de construcþii
metalice ºi pãrþ i componente ale
structurilor metalice; 2562 Operaþiuni de
mecanicã generalã; 3101 Fabricarea de
mobilã pentru birouri ºi magazine; 3102
Fabricarea de mobilã pentru bucãtãrii;
3103 Fabricarea de saltele ºi somiere;
3299 Fabricarea altor produse
manufacturiere n.c.a.; 3511 Productia de
energie electrica; 3512 Transportul
energiei electrice; 3513 Distributia
energiei electrice; 3514 Comercializarea
energiei electrice; 3811 Colectarea
deºeurilor nepericuloase; 3821 Tratarea
ºi eliminarea deºeurilor nepericuloase;
4110 Dezvoltare (promovare) imobiliarã;
4332 Lucrãri de tâmplãrie ºi dulgherie;
4333 Lucrãri de pardosire ºi placare a
pereþilor; 4399 Alte lucrãri speciale de
construcþii n.c.a.; 4511 Comerþ cu
autoturisme ºi autovehicule uºoare (sub
3,5 tone); 4519 Comerþ cu alte
autovehicule; 4520 Întreþinerea ºi
repararea autovehiculelor; 4613
Intermedieri în comerþul cu material
lemnos ºi materiale de construcþii; 4615
Intermedieri în comerþul cu mobila,
articole de menaj ºi de fierãrie; 4618
Intermedieri în comerþul specializat în
vânzarea produselor cu caracter specific,
n.c.a; 4619 Intermedieri în comerþul cu
produse diverse; 4652 Comerþ cu ridicata
de componente ºi echipamente
electronice ºi de telecomunicaþii; 4665
Comerþ cu ridicata al mobilei de birou;
4690 Comert cu ridicata nespecializat;
4778 Comerþ cu amãnuntul al altor bunuri
noi, în magazine specializate; 4779
Comerþ cu amãnuntul al bunurilor de
ocazie vândute prin magazine; 4791
Comert cu amanuntul prin intermediul
caselor de comenzi sau prin internet;
5221 Activitãþi de servicii anexe pentru
transporturi terestre; 5224 Manipulãri;
6810 Cumpãrarea ºi vânzarea de bunuri
imobiliare proprii; 6820 Închirierea ºi
subînchirierea bunurilor imobiliare proprii
sau în leasing; 6831 Agenþii imobiliare;
6832 Administrarea imobilelor pe bazã
de comision sau contract; 7022 Activitati
de consultanta pentru afaceri s i
management; 7311 Activi tãþ i ale
agenþiilor de publicitate; 7711 Activitãþi de
închiriere ºi leasing de autoturisme ºi
autovehicule rutiere uºoare; 7712
Activitãþi de închiriere ºi leasing de
autovehicule rutiere grele; 7830 Alte
servicii de furnizare a forþei de muncã;
8211 Activitãþi combinate de secretariat;
8219 Activitãþi de fotocopiere, de
pregãtire a documentelor ºi alte activitãþi
specializate de secretariat; 8230
Activitãþi de organizare a expoziþiilor,
târgurilor ºi congreselor; 4. Aprobarea
formei finale a Capitoului II, art. 6 din

Actul Consti tut iv, ca urmare a
modificarilor prezentate la punctele 2 si 3
din Convocator, astfel: Art. 6 Obiectul de
act ivi tate este: Cod CAEN 310
Fabricarea de mobila. Activitatea
principala a S. ANTECO S.A. Ploiesti
este: Fabricarea de mobila n.c.a. COD
CAEN 3109. Obiectul de activitate al
societatii va include, de asemenea,
urmatoarele activitati secundare: 1392
Fabricarea de articole confecþionate din
textile (cu excepþia îmbrãcãmintei ºi
lenjeriei de corp) ; 1610 Taierea si
rindeluirea lemnului ; 1621 Fabricarea de
furnire ºi a panourilor de lemn ; 1624
Fabricarea ambalajelor din lemn ; 1629
Fabricarea altor produse din lemn;
fabricarea articolelor din plutã, paie ºi din
alte materiale vegetale împletite ; 2511
Fabricarea de construcþii metalice ºi pãrþi
componente ale structurilor metalice ;
2562 Operaþiuni de mecanicã generalã ;
3101 Fabricarea de mobilã pentru birouri
ºi magazine ; 3102 Fabricarea de mobilã
pentru bucãtãrii ; 3103 Fabricarea de
saltele ºi somiere ; 3299 Fabricarea altor
produse manufacturiere n.c.a.; 3511
Productia de energie electrica; 3512
Transportul energiei electrice; 3513
Distributia energiei electrice; 3514
Comercializarea energiei electrice; 3811
Colectarea deºeurilor nepericuloase ;
3821 Tratarea ºi eliminarea deºeurilor
nepericuloase ; 4110 Dezvoltare
(promovare) imobiliarã ; 4332 Lucrãri de
tâmplãrie ºi dulgherie; 4333 Lucrãri de
pardosire ºi placare a pereþilor ; 4399 Alte
lucrãri speciale de construcþii n.c.a. ;
4511 Comerþ cu autotur isme ºi
autovehicule uºoare (sub 3,5 tone) ; 4519
Comerþ cu alte autovehicule ; 4520
Întreþinerea ºi repararea autovehiculelor ;
4612 Intermedieri in comertul cu
combustibil i, minereuri, metale si
produse chimice pentru industrie; 4613
Intermedieri în comerþul cu material
lemnos ºi materiale de construcþii ; 4615
Intermedieri în comerþul cu mobilã,
articole de menaj ºi de fierãrie ; 4618
Intermedieri în comerþul specializat în
vânzarea produselor cu caracter specific,
n.c.a.; 4619 Intermedieri în comerþul cu
produse diverse ; 4641 Comerþ cu
ridicata al produselor textile ; 4652
Comerþ cu ridicata de componente ºi
echipamente electronice ºi de
telecomunicaþii ; 4665 Comerþ cu ridicata
al mobilei de birou ; 4671 Comerþ cu
ridicata al combustibililor solizi, lichizi ºi
gazoºi al produselor derivate ; 4673
Comerþ cu ridicata al materialului lemnos
ºi al materialelor de construcþii ºi
echipamentelor sanitare ºi de încãlzire ;
4690 Comert cu ridicata nespecializat;
4751 Comerþ cu amãnuntul al textilelor, în
magazine specializate ; 4753 Comerþ cu
amãnuntul al covoarelor, carpetelor,
tapetelor ºi a altor acoperitoare de
podea, în magazine specializate ; 4759
Comerþ cu amãnuntul al mobilei, al
articolelor de iluminat ºi al articolelor de

(continuare în pagina 9)

lucrãtoare de la afiºare,la sediul
instituþiei. Date de contact-secretariat,
tel.0255231074. *

COLEGIUL Naþional ,,Mircea Eliade”,cu
sediul în Reºiþa, str.Fãgãraºului nr.6,
jud.Caraº-Severin, organizeazã concurs
pentru ocuparea urmãtorului post
contractual vacant, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modif icatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-îngrijitor clãdirii-
contractual,pe perioadã nedeterminatã.
Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studi i lor-studi i
gimnaziale (8 clase);-nu se solicitã
vechime. Data,ora ºi locul de desfãºurare
a concursului:-proba scrisã-24.03.2022,
ora 09.00,la sediul instituþiei;-proba
practicã-25.03.2022, ora 11.00,la sediul
instituþiei;-proba de interviu- 28.03.2022,
ora 12.00, la sediul instituþiei. Data limitã
pânã la care candidaþii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este de 10 zile
lucrãtoare de la afiºare,la sediul
instituþiei. Date de contact-secretariat,
tel.0255231074. *

PALATUL Copiilor Focºani, cu sediul în
Focºani, str.Moldova nr.9, jud.Vrancea,
organizeazã concurs pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modif icatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-îngrijitor I M-post
vacant contractual,pe perioadã
nedeterminatã. Condiþii specifice de
part ic ipare la concurs:-nivelul
studiilor-medii;-vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupãrii postului-3 ani.
Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-22.03.2022,
ora 10.00,la sediul instituþiei;-proba
practicã-24.03.2022, ora 11.00,la sediul
instituþiei;-proba interviu-28.03.2022, ora
12.00,la sediul instituþiei. Data limitã pânã
la care candidaþii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este de 10 zile
lucrãtoare de la afiºare,la sediul
instituþiei. Date contact-secretariat,
tel.0237216259. *

LICEUL Tehnologic Agromontan „Romeo
Constantinescu”, Oraºul Vãlenii de
Munte, cu sediul în Oraºul Valenii de
Munte, str.Brazilor nr.13, jud.Prahova,
organizeazã concurs, pentru ocuparea
posturilor contractuale, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modif icatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-administrator de
patrimoniu-post vacant, contractual,pe
perioadã nedeterminatã. Condiþ i i
specif ice de part ic ipare la
concurs:-nivelul studi i lor-studi i
economice/studii de inginer;-vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-minim 3 ani în specialitate
(inginer/economist). Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-22.03.2022, ora 9.00,la sediul
instituþiei;-proba practicã-24.03.2022,
ora 9.00,la sediul instituþiei;-proba
interviu-28.03.2022, ora 14.00,la sediul

instituþiei; Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile
lucratoare de la afiºare,la sediul
instituþiei. Date contact-secretariat,
tel.0244281555. *

PRIMÃRIA comunei Vultureºti, cu sediul
în Vultureºti, jud.Vaslui, organizeazã
concurs, pentru ocuparea urmãtorului
post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modif icatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-asistent medical
comunitar:1 post vacant contractual,pe
perioadã nedeterminatã. Condiþ i i
specifice de participare la concurs:-
nivelul studiilor-studii postliceale sanitare
absolvite cu diplomã;-vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-1 an. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-22.03.2022, ora 10.00,la sediul
instituþiei;-proba practicã-22.03.2022,
ora 11.00,la sediul instituþiei;-proba
interviu-23.03.2022, ora 12.00,la sediul
instituþiei. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile
lucrãtoare de la afiºare,la sediul
instituþiei. Date contact: tel.02354
57431;0757426920, e-mail:primaria.
vulturesti@yahoo.com. Persoanã de
contact-Jugãnariu Irina. *

ANUNT PRIVlND SELECTIA
CANDIDATILOR PENTRU OCUPAREA
POSTULUI DE DIRECTOR GENERAL
LA SC APA CANAL SLATIOARA SRL
Consiliul de administratie al SC APA
CANAL SLATIOARA SRL,intreprindere
publ ica in sensul prevederi lor
O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanta
corporativa a intreprinderilor publice,
avand sediul in comuna Slatioara,sat
Mogesti, jud.Valcea, organizeaza
PROCEDURA DE SELECTIE SI
RECRUTARE PENTRU OCUPAREA
POSTULUI DE DIRECTOR GENERAL
LA SC APA CANAL SLATIOARA SRL in
conformitate cu prevederile O.U.G.
nr.109/2011 privind guvernanta
corporativa a intreprinderilor publice,cu
modificarile si completarile ulterioare si a
normelor metodologice de aplicare
aprobate prin H.G.nr.722/2016.
Procedura de selectiei de recrutare se
realizeaza cu respectarea principiilor
l iberei competit i i , nediscriminarii,
transparentei, tratamentului egal si al
asumarii raspunderii,cu luarea in
considerare a specificului domeniului de
activitate al SC APA CANAL SLATIOARA
SRL. si este publicata pe site-ul:
www.comunaslatioara.ro Procedura de
selectie cuprinde urmatoarele etape
succesive: 1.Evaluarea prealabila a
dosarelor de candidatura care alcatuiesc
l ista lunga. 2.Evaluarea finala a
candidatilor selectati in lista scurta.
lnterviul. CONDITII OBLIGATORII DE
PARTICIPARE:-sa cunoasca limba
romana (scris/vorbit);-sa aiba capacitate
deplina de exercitiu;-sa aiba o stare
corespunzatoare de sanatate care sa-i
permita indeplinirea functiei de director

general, atestata prin documente
medicale valabile (adeverinta);-sa fie
absolvent(a)de cel put in studi i
medii;-experienta de minim 6 luni intr-o
pozitie de conducere relevanta in
consultanta sau in management sau in
activitatea de conducere a unor entitati
publice,ori din sectorul privat;-cunostinte
de management specifice companiei si
sectorului-calificare politici publice si
management (diploma)notiuni de
cunoastere si intocmire a documentelor
contabile primare si inregistrarea
acestora.-notiuni operare calculator
,word, excel,-cunoasterea aprofundata a
cadrului legislative si de reglementare a
serviciilor in domeniul alimentarii cu apa
si de canalizare;-experienta in negociere,
dialog social,-nu are inscrieri in cazierul
judiciar;-sa nu fie incompatibil cu
ocuparea postului respectiv, potrivit
legii-sa nu fi fost destituit dintr-o functie
publica sau nu i-a incetat contractul
individual de munca pentru motive
disciplinare in ultimii 5 ani;-nu a fost
initiata si nu se afla in desfasurare nicio
procedura de natura penala impotriva sa
si nu are nicio condamnare penala;-
domiciliul stabil pe raza comunei
Slatioara. Dosarul de inscriere trebuie sa
cuprinda obl igator iu urmatoarele
documente: a)Cerere de depunere a
candidaturii care va continc si opisul
documentelor din dosarul de
candidatura; b)Curriculum Vitae; c)cazier
judiciar; d)scrisoarea de recomandare
(de la ult imul loc de munca).
Recomandarea trebuie sa cuprinda,in
mod obligatoriu, caracterizarea profilului
profesional si moral al persoanei si
referinte profesionale de la ultimul loc de
munca. e)copie a actului de identitate;
f)copii ale actelor de studii; g)adeverina
care sa ateste starea de sanatate,
eliberata de medicul de familie al
candidatului,cu cel mult doua luni
anterior depunerii dosarului de candidat
h)declaratie pe proprie raspundere prin
care candidatul va confirma ca nu a fost
initiata si nu se afla in desfasurare nicio
procedura de natura penala impotriva sa
si nu are nici o condamnare penala.
i)declaratie pe proprie raspundere prin
care candidatul este de acord cu
uti l izarea datelor sale in scopul
procesului de recrutare si selectie (in
original). j)Alte documente care sa ateste
efectuarea unor cursuri si calificare
specifice cerintelor Criterii de evaluare/
select ie: l .Competente specif ice
sectorului de activitate; 2.Competente
profesionale de importanta strategica
(planificare strategica, managementul
riscului, management de proiect,
operarea si dezvoltarea sistemului de
alimentare cu apa,de canalizare si
epurare); 3.Cunostinte de Guvernanta
corporativa; 4.Competente sociale si
personale; 5.Declaratia de intentie a
candidatului . Bibl iograf ie:-Legea
31/1990 privind societatile, rep.cu
modificarile si completarile ulterioare;-
O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanta
corporativa a intreprinderilor publice,cu
modificarile si complet arile ulterioare;

-O.U.G.nr.26/2012 privind unele masuri
de reducere acheltuielilor publice si
intarirea disciplinei financiare si de
modificare si completare a unor acte
normative.-Legea nr.51/8.03.2006 a
serviciilor comunitare de utilitati publice,
republicata;-Legea nr.241/22.06.2006 a
serviciului de alimentare cu apa si de
canalizare,cu modificarile si completarile
ulterioare;-Legea nr.53/2003-Codul
muncii, rep.cu modificarile si completarile
ulterioare-Managementul riscului;-
Documentele referitoare la activitatea
societatii. Dosarele de candidatura vor fi
depuse pana la data de-25.03.2022, ora
14.00, la sediul SC APA CANAL
SLATIOARA SRL,in plic inchis,sigilat,
unde va primi un nr.de inregistrare si data
certa depuneri i ,pe care se va
mentiona:,,Candidatura pentru functia de
DIRECTOR GENERAL LA SC APA
CANAL SLATIOARA SRL., NUME
PRENUME CANDIDAT". Plicurile ajunse
dupa data si ora mentionate in prezentul
Anunt nu vor fi luate in considerare.
Documentele vor fi depuse in limba
romana. Candidatii declarati admisi la
etapa de selectie a dosarelor si care se
regasesc pe lista scurta,vor fi evaluati ‘in
cadrul interviului,ora si locul desfasurarii
acestuia urmand a fi anuntate personal
fiecarui candidat. Relatii suplimentare se
pot obt ine si la tel .0755150161.
CONFIDENTIALITATE Numele si
prenumele candidatilor, datele personale
ale acestora sau orice alte informatii care
ar putea sa duca la identificarea lor sau a
caror publicare ar putea sa le aduca
vreun prejudiciu,de orice natura ar fi
acesta,au caracter STRICT CONFI-
DENTIAL si nu vor fi comunicate decat
reprezentantilor oficiali ai Societatii.
Consiliul de Admnistratie al SC Apa
Canal Slatioara SRL Presedinte, Riza
Elena-Madalina. *

PRIMÃRIA Oraºului Sãveni, cu sediul în
Oraº Sãveni, str.1 Decembrie nr.1,
jud.Botoºani, organizeazã concurs,
pentru ocuparea urmãtorului post
contractual, aprobat prin H.G.nr.
286/2011, modificatã ºi completatã de
H.G.nr.1027/2014. Denumirea postului-
ºofer-post vacant, contractual,pe
perioadã nedeterminatã. Condiþ i i
specifice de participare la concurs:-studii:
medii;-vechime în muncã:10 ani;-permis
de conducere auto cat.b+be+c; -certificat
calificare:-mecanic; Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba scrisã
-23.03.2022, ora 10.00, la sediul
instituþiei;-proba interviu-25.03.2022, ora
12.00,la sediul instituþiei. Data limitã pânã
la care candidaþii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este de 10 zile
lucrãtoare de la afiºare,la sediul
instituþiei. Date contact-Compartiment
Resurse-Umane, consilier Pîslaru
Augustin, tel.0231541070. *

PRIMÃRIA municipiului Caransebeº
anunþã organizarea concursului pentru
ocuparea unei funcþii contractuale
vacante de conducere, în perioada
22.03-24.03.2022 la sediul Primãriei
municipiului Caransebeº, Piaþa

Revoluþiei, nr.1: Director la Serviciul
Public de Întreþinere ºi Reailitare Condiþii
: - Studii universitare de licenþã absolvite
cu diplomã de licenþã sau echivalentã în
domeniu ºtiinþe inginereºti - vechime în
specialitatea studiilor minim 7 ani, -
indeplineºte condiþiile prevãzute la art. 3
din Regulamentul cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant
corespunzãtor funcþiilor contractuale ºi a
criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul
bugetar plãtit din fonduri publice, aprobat
prin H.G. nr.286/2011, art. 542 din OUG
57/2019 privind Codul administrativ
Bibliografie: 1. OUG nr.57/2019 privind
Codul administrativ Partea I : Titlul I, Titlul
II, Titlul III; Partea III: Titlul I, Titlul V
Cap.III ºi Cap. IV, cu modificarile si
completarile ulterioare 2. Legea nr.
53/2003 Codul muncii, cu modificarile si
completarile ulterioare. 3. OUG 71/2002,
privind organizarea si functionarea
serviciilor publice de administrare
domeniului public si privat de interes
local, cu modificarile si completarile
ulterioare. 4. Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publicã ºi regimul juridic al
acesteia, cu modificarile si completarile
ulterioare. 5. OMFP nr. 2861/2009,
pentru aprobarea Normelor privind
organizarea ºi efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor
ºi capitalurilor proprii. 6. Ordonanta nr.
137/2000 privind prevenirea ºi
sancþ ionarea tuturor formelor de
discriminare Concursul se va desfãºura
în perioada 22.03.24.03.2022 la sediul
Primãriei municipiului Caransebeº ºi se
va desfãºura dupã cum urmeazã :
Condiþii de desfãºurare Selectarea
dosarelor de înscriere Proba scrisã
Interviu candidaþ i admiºi Data
14.03.2022 22.03.2022 24.03.2022 Ora
12,00 11,00 12,00 Locul Primãria
municipiului Caransebeº Primãria
municipiului Caransebeº (sediu)
Primãria municipiului Caransebeº
(sediu) PROBA SCRISÃ va avea loc în
data de 22.03.2022, ora 11.00
INTERVIUL va avea loc în data de
24.03.2022, ora 12.00 În vederea
participãrii la concurs, începând cu data
de 25.02.2022 pânã la data de de
10.03.2022 ora 16,00, candidaþii vor
depune la Primaria Caransebes, Biroul
relatii cu publicul, un dosar care va
conþine urmãtoarele : a) cerere de
inscriere la concurs adresata
conducatorului autoritatii sau institutiei
publice organizatoare; b) copia actului de
identitate sau orice alt document care
atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste
nivelul studiilor si ale altor acte care
atesta efectuarea unor specializari,
copii le documentelor care atesta
indeplinirea conditiilor specifice; d) copia
carnetului de munca, conforma cu
originalul, sau, dupa caz, o adeverinta
care sa ateste vechimea in munca, in
meserie si/sau in specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe

propria raspundere ca nu are
antecedente penale care sa-l faca
incompatibil cu functia pentru care
candideaza f) adeverinta medicala care
sa ateste starea de sanatate
corespunzatoare eliberata cu cel mult 6
luni anterior derularii concursului de catre
medicul de familie al candidatului sau de
catre unitatile sanitare abilitate; g)
curriculum vitae; Actele prevazute la lit.
b), c) si h) vor fi prezentate si in original in
vederea verificarii conformitatii copiilor cu
acestea, de catre secretarul comisiei
(Compartimentul resurse umane). Relatii
suplimentare se pot obtine la biroul
resurse umane din cadrul Primariei
municipiului Caransebes sau la numarul
de telefon:0255/514885 PRIMAR
FELIX-COSMIN BORCEAN *

MUNICIPIUL TIMIªOARA organizeazã
procesul de recrutare/selecþ ie a
candidaþilor pentru 9 (nouã) poziþii de
membru în Consiliul de Administraþie al
Societãþii DRUMURI MUNICIPALE
TIMIªOARA S.A. Condiþii generale de
participare sunt: -studii superioare
absolvite cu diplomã de licenþã sau
echivalentã; -cunoaºterea limbii române
(scris ºi vorbit) ºi cetãþenia românã sau
cetãþenia altor state membre ale Uniunii
Europene cu condiþia sã aibã domiciliul în
România; -capacitate deplinã de
exerciþiu; -stare de sãnãtate cores-
punzãtoare funcþ iei pentru care
candideazã, atestatã pe bazã de
documente medicale; -sã nu fie
destituit/ã dintr-o funcþie publicã, sã nu îi fi
fost revocat contractul de mandat sau sã
nu-i fi încetat contractul individual de
muncã pentru motive disciplinare în
ultimii 3 ani; -nu se aflã în situaþia de
conflict de interese sau incompatibilitãþi,
aºa cum sunt acestea definite de
legislaþia în vigoare din Romania; -nu fac
parte din mai mult de 3 consilii de
administraþie ale unor regii autonome sau
societãþi comerciale; -nu a fãcut poliþie
politicã, aºa cum este definitã prin lege;
-nu se aflã în conflict de interese care sã-l
facã incompatibil cu exercitarea funcþiei
de membru în Consiliul de Administraþie
al Societãþii DRUMURI MUNICIPALE
TIMIªOARA S.A; -nu are înscrieri în
cazierul judiciar; -nu are înscrieri în
cazierul fiscal; Criterii de evaluare:
dosarul de candidaturã, matricea
profilului de candidat, declaraþia de
intenþie a candidatului. Dosarele de
înscriere ale candidaþilor se vor depune
la sediul Primãriei Municipiului
Timiºoara, Bd. C. D. Loga, nr. 1, cam.12,
parter, Timiºoara, Judeþul Timiº pânã la
data de 28.03.2022, inclusiv, ora 16,30.
O copie a dosarului de candidatura va fi
transmisã pe adresa de e-mail :
aconsiliu@gmail.com. Condiþiile de
desfãºurare, respectiv de participare la
concurs ºi conþinutul dosarului de
înscriere sunt afiºate pe site-ul Primãriei
Municipiului Timiºoara www.primariatm.
ro precum si pe site-ul Societãþii
(www.sdm-tm.ro). Informaþii suplimen-
tare la tel. 0799.35.85.82. *

ANUNTURI DIVERSE

(urmare din pagina 7)
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uz casnic n.c.a., în magazine specializate
; 4763 Comerþ cu amãnuntul al discurilor
ºi benzilor magnetice cu sau fãrã
înregistrãri audio/ video , în magazine
specializate ; 4778 Comerþ cu amãnuntul
al al tor bunuri noi, în magazine
specializate ; 4779 Comerþ cu amãnuntul
al bunurilor de ocazie vândute prin
magazine ; 4791 Comert cu amanuntul
prin intermediul caselor de comenzi sau
prin internet; 4941 Transporturi rutiere de
mãrfuri ; 4942 Servicii de mutare ; 5210
Depozitãri ; 5221 Activitãþi de servicii
anexe pentru transporturi terestre ; 5224
Manipulãri ; 6810 Cumpãrarea ºi
vânzarea de bunuri imobiliare proprii ;
6820 Închirierea ºi subînchirierea
bunurilor imobiliare proprii sau în leasing ;
6831 Agenþ i i imobi l iare ; 6832
Administrarea imobilelor pe bazã de
comision sau contract ; 7022 Activitati de
consultanta pentru afaceri s i
management; 7311 Activi tãþ i ale
agenþiilor de publicitate ; 7711 Activitãþi
de închiriere ºi leasing de autoturisme ºi
autovehicule rutiere uºoare ; 7712
Activitãþi de închiriere ºi leasing de
autovehicule rutiere grele ; 7830 Alte
servicii de furnizare a forþei de muncã ;
8211 Activitãþi combinate de secretariat ;
8219 Activitãþi de fotocopiere, de
pregãtire a documentelor ºi alte activitãþi
specializate de secretariat; 8230
Activitãþi de organizare a expoziþiilor,
târgurilor ºi congreselor . 5. Aprobarea
Actului Consti tut iv actual izat cu
precizarea ca restul prevederilor din Actul
Constitutiv raman neschimbate. 6.
Stabilirea datei de 15 APRILIE 2022 ca
datã de inregistrare pentru identificarea
actionarilor asupra carora se rasfrang
efectele Adunarii Generale Extraordinare
a Actionarilor, si a datei de 14 APRILIE
2022 ca data "Ex Date"; 7. Imputernicirea
Dlui. Vasioiu Gheorghe, Presedinte al
Consiliului de Administratie al Societatii
pentru a incheia si/sau semna in numele
Societatii si/sau al actionarilor Societatii
hotararile adoptate de prezenta Adunare
Generala Extraordinara a Actionarilor si a
Dnei. Draghici Adriana, Director
Economic al Societatii pentru a efectua
toate formalitatile legale (in relatiile cu
Oficiul Registrului Comertului, Monitorul
Oficial, A.S.F., BVB, Depozitarul Central,
etc..) pentru inregistrare, publicitate,
opozabilitate, executare si publicare a
prezentelor hotarari adoptate, ambii
avand posibilitatea submandatarii de
terte persoane. Documentele informative
referitoare la Ordinea de Zi a A.G.E.A. vor
fi disponibile incepand cu data de 25
FEBRUARIE 2022, in zilele lucratoare, la
registratura de la sediul social al
Societatii situat in Municipiul Ploiesti, str.
Lamaitei, nr. 2, jud. Prahova si in format
electronic pe website-ul Societatii la
adresa http://www.scaunesimeselemn.
ro/index.php?p=8. Actionarii pot primi, la
cerere, copii ale documentelor referitoare
la punctele incluse pe ordinea de zi
A.G.E.A. Unul sau mai multi actionari
reprezentand, individual sau impreuna,
cel putin 5 % din capitalul social al
Societatii, pot solicita printr-o cerere
adresata Consiliului de Administratie al
Societatii introducerea unor puncte
suplimentare pe Ordinea de Zi a
A.G.E.A., si sa prezinte proiecte de
hotarare pentru punctele incluse sau
propuse spre a fi incluse pe Ordinea de Zi
a A.G.E.A., in termen de 15 zile de la
publicarea Convocatorului in Monitorul
Oficial. Propunerile privind introducerea
de noi puncte pe Ordinea de Zi vor trebui
insotite de o justificare si/sau de un
proiect de hotarare propus spre
adoptare. Propuneri le privind
introducerea de noi puncte pe Ordinea de
Zi a A.G.E.A. si justificarea si/sau

proiectele de hotarare pentru punctele
incluse sau propuse spre a fi incluse pe
Ordinea de Zi a A.G.E.A. vor fi: a)
transmise prin orice forma de curierat cu
confirmare de primire si inregistrate la
Registratura Societatii, sau transmise
prin e-mail cu semnatura electronica
extinsa incorporata conform Legii nr.
455/2001 privind semnatura electronica,
la adresa: office@anteco.ro pana la data
de 11 MARTIE 2022, ora 10.00. Ambele
modalitati de transmitere trebuie sa
contina mentiunea scrisa in clar si cu
majuscule "PENTRU A.G.E.A. DIN DATA
DE 28/29 MARTIE 2022 - PROPUNERI
COMPLETARE ORDINE DE ZI". b) in
cazul actionarilor persoane fizice, insotite
de copiile actelor de identitate ale
actionarilor (actele de identitate trebuie
sa permita identificarea actionarilor in
Registrul Actionarilor Societatii tinut si
eliberat de Depozitarul Central S.A.), iar
in cazul actionarilor persoane juridice de
copia cart i i de identi tate a
reprezentantului legal, impreuna cu
certificatul constatator, in original sau
copie conforma cu originalul, eliberat de
Registrul Comertului sau orice alt
document, in original sau in copie
conforma cu originalul, emis de catre o
autoritate competenta din statul in care
actionarul este inmatriculat legal si care
atesta calitatea de reprezentant legal, cu
o vechime de cel mult 3 luni raportat la
data publicarii Convocatorului A.G.E.A..
Documentele care atesta calitatea de
reprezentant legal intocmite intr-o limba
straina, alta decat limba engleza, vor fi
insotite de o traducere, realizata de un
traducator autorizat, in limba romana sau
limba engleza. Actionarii Societatii pot
adresa intrebari in scris, in limba romana
sau limba engleza, privind punctele de pe
Ordinea de Zi a A.G.E.A.. Intrebarile in
scris privind punctele de pe Ordinea de Zi
a A.G.E.A. vor fi transmise si inregistrate
la Registratura Societatii prin orice forma
de curierat cu confirmare de primire, sau
prin e-mail la adresa office@anteco.ro cu
semnatura electronica ext insa
incorporata conform Legii nr. 455/2001
privind semnatura electronica, pana la
data de 11 MARTIE 2022, ora 10.00, cu
mentiunea scrisa in clar si cu majuscule
"PENTRU A.G.E.A. DIN DATA DE 28/29
MARTIE 2022". Raspunsurile vor fi
disponibile pe pagina web a Societatii la
adresa http://www.scaunesimeselemn.
ro/index.php?p=8. Actionarii Societatii
vor transmite intrebarile in scris privind
punctele de pe ordinea de zi A.G.E.A., in
cazul actionarilor persoane fizice, insotite
de copiile actelor de identitate ale
actionarilor (actele de identitate trebuie
sa permita identificarea actionarilor in
Registrul Actionarilor Societatii tinut si
eliberat de Depozitarul Central S.A.), iar
in cazul actionarilor persoane juridice de
copia cartii de identitate a repre-
zentantului legal, impreuna cu certificatul
constatator, in original sau copie
conforma cu originalul, eliberat de
Registrul Comertului sau orice alt
document, in original sau in copie
conforma cu originalul, emis de catre o
autoritate competenta din statul in care
actionarul este inmatriculat legal si care
atesta calitatea de reprezentant legal, cu
o vechime de cel mult 3 luni raportat la
data publicarii Convocatorului A.G.E.A..
Documentele care atesta calitatea de
reprezentant legal intocmite intr-o limba
straina, alta decat limba engleza, vor fi
insotite de o traducere, realizata de un
traducator autorizat, in limba romana sau
limba engleza. Actionarii inscrisi la data
de referinta 18 MARTIE 2022 in Registrul
Actionarilor Societatii tinut si eliberat de
Depozitarul Central S.A. pot participa la
A.G.E.A. si pot vota: i) personal - vot
direct; i i ) pr in reprezentant, cu
imputernicire speciala sau generala; iii)
prin corespondenta. Formularul de
imputernicire speciala: a) poate fi obtinut,

in limba romana si limba engleza,
incepand cu data de 25 FEBRUARIE
2022, de la Registratura Societatii si de
pe pagina web a Societatii (http://www.
scaunesimeselemn.ro/index.php?p=8);
b) va contine modalitatea de identificare a
calitatii de actionar si numarul de actiuni
detinute, precum si mentiunea de vot
,,pentru" sau ,,impotriva" sau ,,abtinere" a
fiecarei probleme supuse aprobarii; c) va
fi completat de actionar in trei exemplare:
unul pentru actionar, unul pentru
reprezentant si unul pentru Societate.
Imputernicirea generala va putea fi
acordata de actionar, in calitate de client,
doar unui intermediar sau unui avocat.
Imputernicirile speciale si generale vor fi
transmise, in original, in limba romana
sau limba engleza, de actionar la
Registratura Societatii, prin orice forma
de curierat cu confirmare de primire pana
cel tarziu la data de 25 MARTIE 2022, ora
10.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa
in clar si cu majuscule "PENTRU
A.G.E.A. DIN DATA DE 28/29 MARTIE
2022", impreuna cu copia actului de
identitate a actionarului (in cazul
actionarilor persoane fizice actul de
identitate, respectiv in cazul persoanelor
jur idice, actul de identi tate al
reprezentantului legal) dupa caz,
impreuna cu certificatul constatator, in
original sau copie conforma cu originalul,
eliberat de Registrul Comertului sau orice
alt document, in original sau in copie
conforma cu originalul, emis de catre o
autoritate competenta din statul in care
actionarul este inmatriculat legal si care
atesta calitatea de reprezentant legal, cu
o vechime de cel mult 3 luni raportat la
data publicarii Convocatorului A.G.E.A.
In cazul in care reprezentantul este o
institutie de credit care presteaza servicii
de custodie si prezinta o imputernicire
speciala, aceasta trebuie semnata de
actionar care va fi insotita, in mod
obligatoriu, de o declaratie pe proprie
raspundere data de institutia de credit
care a primit imputernicirea de
reprezentare, prin imputernicirea
speciala, din care sa reiasa ca: a)
institutia de credit presteaza servicii de
custodie pentru respectivul actionar; b)
instuctiunile din imputernicirea speciala
sunt identice cu instructiunile din cadrul
mesajului SWIFT primit de institutia de
credit pentru a vota in numele
respectivului actionar; c) imputernicirea
speciala este semnata de catre actionar.
Imputernicirile speciale si generale pot fi
transmise si prin e-mail la adresa:
off ice@anteco.ro cu semnatura
electronica extinsa incorporata, conform
Legii nr. 455/2001 privind semnatura
electronica, astfel incat acestea sa fie
receptionate pana cel tarziu la data de 25
MARTIE 2022, ora 10.00. La comple-
tarea imputernicir i lor speciale si
generale, actionarii trebuie sa tina cont
de posibilitatea completarii/actualizarii
ordini i de zi, caz in care aceste
documente vor f i actual izate si
disponibilizate pana cel tarziu la data de
16 MARTIE 2022, ora 10.00. Accesul
actionarilor indreptatiti sa participe la
A.G.E.A. este permis prin simpla proba a
identitatii acestora dupa cum urmeaza: a)
in cazul actionarilor persoane fizice pe
baza actului de identitate; b) in cazul
persoanelor juridice, pe baza prezentarii
unei copii a certificatului constatator sau
echivalent si a actului de identitate al
reprezentantului legal sau, dupa caz, a
documentelor care atesta calitatea de
reprezentant legal al persoanei juridice;
c) in cazul participarii prin reprezentant
conventional, documentele prevazute la
l i t . a) sau b) la care se adauga
imputernicirea speciala sau generala.
Calitatea de reprezentant legal se
dovedeste prin prezentarea unui
certif icat constatator, el iberat de
Registrul Comertului (sau de catre alta
institutie avand o autoritate similara din

tara de rezidenta a actionarului persoana
juridica straina), in original sau copie
conforma cu originalul, cu o vechime de
cel mult 3 luni raportat la data publicarii
Convocatorului A.G.E.A.. Documentele
care atesta calitatea de reprezentant
legal intocmite intr-o limba straina, alta
decat limba engleza, vor fi insotite de o
traducere, realizata de un traducator
autorizat, in limba romana sau limba
engleza. Act ionari i Societat i i au
posibi l i tatea de a vota prin
corespondenta, inainte de A.G.E.A., prin
utilizarea formularului de buletin de vot
pentru votul prin corespondenta (,,Buletin
de vot prin corespondenta"). Buletinul de
vot prin corespondenta: a) poate fi
obtinut, in limba romana si limba engleza,
incepand cu data de 25 FEBRUARIE
2022, de la Registratura Societatii si de
pe pagina web a Societatii http://www.
scaunesimeselemn.ro/index.php?p=8 b)
va contine modalitatea de identificare a
calitatii de actionar si numarul de actiuni
detinute, precum si mentiunea de vot
,,pentru" sau ,,impotriva" sau ,,abtinere" a
fiecarei probleme supuse aprobarii.
Buletinele de vot prin corespondenta vor
fi transmise, in original, in limba romana
sau limba engleza, prin orice forma de
curierat cu confirmare de primire la
Registratura Societatii, sau prin e-mail cu
semnatura electronica ext insa
incorporata conform Legii nr. 455/2001
privind semnatura electronica la adresa
office@anteco.ro, pana cel tarziu la data
de 25 MARTIE 2022, ORA 10,00.
Buletinele de vot, completate si semnate,
vor fi transmise insotite de copia actului
de identitate a actionarului (in cazul
actionarilor persoane fizice actul de
identitate, respectiv in cazul persoanelor
jur idice, actul de identi tate al
reprezentantului legal) dupa caz,
impreuna cu certificatul constatator, in
original sau copie conforma cu originalul,
eliberat de Registrul Comertului sau orice
alt document, in original sau in copie
conforma cu originalul, emis de catre o
autoritate competenta din statul in care
actionarul este inmatriculat legal si care
atesta calitatea de reprezentant legal, cu
o vechime de cel mult 3 luni raportat la
data publicarii Convocatorului A.G.E.A..
La completarea buletinelor de vot prin
corespondenta, actionarii trebuie sa tina
cont de posibi l i tatea completari i /
actualizarii Ordinii de Zi, caz in care
aceste documente vor fi actualizate si
disponibilizate pana cel tarziu la data de
16 MARTIE 2022, ORA 10,00. Buletinele
de vot, imputernicirile speciale sau
generale care nu sunt primite la
Registratura SOCIETATII sau prin e-mail
pana la data de 25 MARTIE 2022, ORA
10,00 nu vor fi luate in calcul pentru
determinarea cvorumului si majoritatii in
A.G.E.A.. Informatii suplimentare se pot
obtine la sediul S. ANTECO S.A. sau la
numarul de telefon 0244.543.088, intre
orele 10:00 - 16:00. Presedintele
Consiliului de Administratie, Vasioiu
Gheorghe.

CONVOCATOR AL ADUNARII
GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR SC COMTURIST SA
DIN DATA DE 28/29.03.2022 Consiliul
de Administratie al COMTURIST SA cu
sediul in Bucuresti, Bdul IC Bratianu nr.
29-33, etaj 2, camera 1, sector 3, avand
numar de ordine in Registrul Comertului
J40/182/1991, CUI RO 1579530, in data
de 23.02.2022, in temeiul Legi i
nr.31/1990, Legi i nr.24/2017, a
regulamentelor emise de ASF, precum si
actului constitutiv, a decis convocarea
Adunari i Generale Ordinare a
Actionarilor in data de 28.03.2022 ora
13.00, in Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr.
29-33, etaj 4, sala consiliu, sector 3. La
Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor sunt indreptatiti sa participe
si isi pot exercita dreptul de vot numai
actionarii inregistrati in Registrul

Actionarilor societatii tinut de Depozitarul
Central SA la data de 14.03.2022 stabilita
ca data de referinta, personal sau prin
reprezentanti legali. Adunarea Generala
Ordinara a Actionari lor va avea
urmatoarea ordine de zi: 1. Discutarea si
aprobarea situatiilor financiare anuale
individuale, respectiv bilantul contabil,
contul de profit si pierdere, situatia
modificarilor capitalului propriu, situatia
fluxurilor de trezorerie, date informative,
situatia activelor imobilizate si notele
explicative ale situatiilor financiare
anuale, intocmite pentru exercitiul
f inanciar din anul 2021, pe baza
rapoartelor prezentate de Consiliul de
Administratie si de Auditorul Financiar 2.
Aprobarea ca profitul net obtinut in anul
2021 in valoare de 340172 lei, sa ramana
nerepartizat 3. Aprobarea Bugetului de
Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 4.
Aprobarea descarcarii de gestiune a
administratori lor societati i pentru
activitatea desfasurata in exercitiul
financiar din anul 2021 5. Alegerea
membrilor Consiliului de Administratie 6.
Stabilirea indemnizatiilor membrilor
Consiliului de Administratie 7. Aprobarea
politicii de remunerare 8. Premierea
administratorului Turnover ABC SRL cu
suma de 15000 euro pentru activitatea
desfasurata in anul 2021 9. Revocarea si
alegerea auditorului financiar si stabilirea
onorariului acestuia 10. Aprobarea
imputernicirii dnei Popa Liliana pentru
efectuarea tuturor formalitatilor necesare
in vederea inregistrarii hotararii Adunarii
Generale Ordinare a Actionarilor 11.
Aprobarea datei de 15.04.2022 ca data
de inregistrare a actionari lor 12.
Aprobarea datei de 14.04.2022 ca ex
date Capitalul social al Comturist SA este
format din 169180 actiuni nominative,
fiecare actiune dand dreptul la un vot in
cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.
Actionarii inregistrati la data de referinta
pot participa si vota la adunarile generale
direct sau pot fi reprezentati si prin alte
persoane decat actionarii, in baza unei
procuri generale sau speciale. Accesul
si/sau votul prin corespondenta al
actionarilor indreptatiti sa participe la
Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor este permis prin dovada
identitatii acestora, facuta, in cazul
actionarilor persoane fizice, cu actul de
identitate sau in cazul persoanelor
juridice sau actionarilor persoane fizice
reprezentate, pe baza de procura
speciala sau generala data persoanei
fizice care le reprezinta. Reprezentantii
actionarilor persoane juridice isi vor
dovedi calitatea astfel: - reprezentantul
legal pe baza de document oficial care ii
atesta aceasta calitate (ex. certificat
constatator el iberat de Registrul
Comertului sau alta dovada emisa de o
autoritate competenta, nu mai veche de
cel mult 30 de zile); - persoana careia i
s-a delegat competenta de reprezentare
– pe langa documentele mentionate
anterior, va prezenta si procura speciala
semnata de reprezentantul legal al
persoanei jur idice respect ive.
Formularele de procura speciala si
fomularele de vot prin corespondenta se
pot obtine de la sediul societatii din
Bucuresti, Bdul IC Bratianu nr. 29-33,
sector 3, etaj 2, camera 1 sau se pot
descarca de pe website-ul societatii,
incepand cu data de 25.02.2022. Procura
speciala poate fi acordata oricarei
persoane pentru reprezentare intr-o
singura adunare generala si va contine
instructiuni specifice de vot din partea
actionarului. Actionarii pot acorda o
procura generala valabilã pentru o
perioada care nu va depasi 3 ani,
permitand reprezentantului sau a vota în
toate aspectele aflate în dezbaterea
adunãrilor generale ale acþionarilor a
uneia sau mai multor societãþi identificate
în procura, inclusiv în ceea ce
priveºteacte de dispoziþie, cu condiþia ca

împuternicirea sã fie acordatã de cãtre
acþionar, în calitate de client, unui
intermediar definit conform art. 2 alin. 1
pct. 14 din Legea nr. 297/2004, sau unui
avocat. Procurile generale, înainte de
prima lor utilizare, se depun la societate
cu 48 de ore înainte de adunarea
generalã, în copie, cuprinzând
menþiunea conformitãþii cu originalul sub
semnãtura reprezentantului. Copii
certificate ale împuternicirilor sunt
reþinute de societate, fãcându-se
menþ iune despre aceasta în
procesul-verbal al adunãrii generale. Un
exemplar, in original, al procurii speciale
si/sau formularul de vot pr in
corespondenta, completate si semnate,
insotite de documentele mentionate mai
sus se vor depune/expedia astfel incat sa
fie inregistrate la societate pana cel tarziu
la data de 25.03.2022 ora 16.00.
Procurile speciale/formularele de vot prin
corespondenta insotite de actele de
identif icare ale actionarilor pot fi
transmise si prin email cu semnatura
electronica extinsa incorporata, astfel
incat sa fie inregistrate la societate pana
cel tarziu la data de 25.03.2022 ora 16.00
la adresa office@comturist.ro mentio-
nand la subiect “PENTRU ADUNAREA
GENERALA ORDINARA A ACTIO-
NARILOR COMTURIST SA din
28/29.03.2022”. La data desfasurarii
adunarii generale, reprezentantul
desemnat va preda originalul
procurii/procurilor speciale, in cazul in
care au fost transmise prin e-mail cu
semnatura electronica ext insa
incorporata. Formularele de vot prin
corespondenta care nu sunt primite in
forma, in termenul stipulat si insotit de
documentele mentionate in prezentul
convocator nu vor fi luate in calcul pentru
determinarea cvorumului de prezenta si
vot precum si la numaratoarea voturilor in
Adunarea Generala Ordinara si
Actionarilor. Unul sau mai multi actionari
reprezentand individual sau impreuna,
cel putin 5 % din capitalul social, au
dreptul de a introduce noi puncte pe
ordinea de zi a adunarii generale, cu
conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o
justificare sau un proiect de hotarare
propus spre adoptare de catre adunarea
generala, precum si sa faca propuneri de
hotarari pentru punctele incluse sau
propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi
a adunarii generale, in termen de cel mult
15 zile de la data publicarii convocarii in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a
IV-a. Propunerile pot fi inaintate dupa
cum urmeaza: a) depuse la sediul
societatii din Bucuresti, B-dul IC Bratianu
nr.29-33, sector 3, etaj 2, camera 1, cu
mentiunea scrisa cu majuscule
“PENTRU ADUNAREA GENERALA
ORDINARA A ACTIONARILOR
COMTURIST SA din 28/29.03.2022” sau
b) prin scrisoare recomandata cu
confirmare de primire/curierat, cu
mentiunea scrisa cu majuscule
“PENTRU ADUNAREA GENERALA
ORDINARA A ACTIONARILOR
COMTURIST SA din 28/29.03.2022” sau
c) transmise prin email cu semnatura
electronica extinsa incorporata, la adresa
office@comturist.ro, mentionand la
subiect “PENTRU ADUNAREA
GENERALA ORDINARA A ACTIO-
NARILOR COMTURIST SA din
28/29.03.2022”. Orice actionar interesat
are dreptul sa adreseze intrebari
referitoare la punctele de pe ordinea de
zi. Societatea va putea formula un
raspuns general pentru intrebarile cu
acelasi continut. Raspunsuri le la
intrebarile actionarilor vor fi date in cadrul
sedintei sau vor fi publicate pe pagina de
internet a societatii, in format intrebare-
raspuns. Actionarii mentionati anterior au
obligatia sa trimita materialele/intrebarile
in scris, in plicuri inchise, insotite de copii
certificate ale actelor de identitate in

(urmare din pagina 8)

Anunturile urgente sunt preluate la sediul redactiei din str. Popa Tatu, nr. 71, sector 1, Bucureºti

A.G.A.

(continuare în pagina 10)
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cazul persoanelor fizice, respectiv copia
certif icatului constatator emis de
Registrul Comertului sau alta dovada
emisa de o autoritate competenta privind
identitatea reprezentantului legal al
persoanei juridice nu mai veche de cel
mult 30 de zile, precum si copia actului
care dovedeste calitatea de reprezentant
legal al acestora, la sediul societatii din
Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33,
sector 3, etaj 2, camera 1, cu mentiunea
scrisa clar, cu majuscule: “PENTRU
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A
ACTIONARILOR COMTURIST SA din
data de 28/29.03.2022.” Actionarii pot
transmite astfel de intrebari si prin
semnatura electronica ext insa
incorporata, insotite de copia actului de
identitate si de documentul care atesta
calitatea de reprezentant al persoanei
juridice, conform mentiunilor de mai sus,
la adresa off ice@comturist.ro,
mentionand la subiect “PENTRU
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A
ACTIONARILOR COMTURIST SA din
28/29.03.2022”. Candidaturile pentru
functia de administrator se pot depune
pana la data de 18.03.2022 si vor include
cel putin informatii cu privire la nume,
localitatea de domiciliu si calificarea
profesionala ale persoanelor propuse
pentru funct ia de administrator.
Candidatur i le pentru funct ia de
administrator se vor posta pe pagina de
internet a societatii in ziua inregistrarii lor
la societate. Societatea va întocmi lista
cuprinzand informatii cu privire la
numele, localitatea de domiciliu si
calificarea profesionala ale persoanelor
propuse pentru functia de administrator si
o va pune la dispozitia actionarilor, la
sediul societatii sau pe pagina de
internet, putand fi consultata si
completata de actionari. Proiectele de
hotarari si materialele informative pot fi
consultate la sediul societatii, in fiecare zi
lucratoare sau pe website-ul societatii
www.comturist.ro, sectiunea “Informatii
invest i tor i” incepand cu data de
25.02.2022. Informatii suplimentare se
pot obtine de la sediul societatii din
Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33,
sector 3, etaj 2, camera 1, la tel.
021/313.14.03 sau prin email la
office@comturist.ro, de luni pana vineri
intre orele 9.30-15.00. In situatia in care
nu se indeplinesc conditiile de validitate a
adunarii generale ordinare la prima
convocare, a doua convocare se
stabileste pentru data de 29.03.2022 in
acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi
ordine de zi. Presedinte Consiliului de
Administratie, U. Alexandra Business
Management S.R.L. Prin dl. Ursan Liviu. *

CONVOCATOR AL ADUNARII
GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR SC COCOR SA DIN
DATA DE 28/29.03.2022 Consiliul de
Administratie al COCOR SA cu sediul in
Bucuresti, Bdul IC Bratianu nr. 29-33,
sector 3, avand numar de ordine in
Registrul Comertului J40/8281/1991,
CUI RO 327763, in data de 23.02.2022,
in temeiul Legii nr.31/1990, Legii
nr.24/2017, a regulamentelor emise de
ASF, precum si a actului constitutiv, a
decis convocarea Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor in data de
28.03.2022 ora 12:00, la sediul societatii
din Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33,
etaj 4 - sala de consiliu, sector 3. La
Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor sunt indreptatiti sa participe
si isi pot exercita dreptul de vot numai
actionarii inregistrati in Registrul
Actionarilor societatii tinut de Depozitarul
Central SA la data de 14.03.2022 stabilita
ca data de referinta, personal sau prin
reprezentanti legali. Adunarea Generala
Ordinara a Actionari lor va avea
urmatoarea ordine de zi: 1. Discutarea si
aprobarea situatiilor financiare anuale
individuale, respectiv bilantul contabil,
contul de profit si pierdere, situatia
modificarilor capitalului propriu, situatia
fluxurilor de trezorerie, date informative,
situatia activelor imobilizate si notele
explicative ale situatiilor financiare
anuale, intocmite pentru exercitiul
f inanciar din anul 2021, pe baza
rapoartelor prezentate de Consiliul de
Administratie si de Auditorul Financiar 2.
Aprobarea ca profitul net obtinut in anul
2021 in valoare de 693930 lei, sa ramana
nerepartizat 3. Aprobarea Bugetului de
Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 4.
Aprobarea descarcarii de gestiune a
administratori lor societati i pentru
activitatea desfasurata in exercitiul
financiar din anul 2021 5. Alegerea
membrilor Consiliului de Administratie
prin metoda votului cumulat iv 6.
Stabilirea indemnizatiilor membrilor
Consiliului de Administratie 7. Aprobarea
politicii de remunerare 8. Premierea
Presedintelui Consiliului de Administratie
pentru activitatea desfasurata in anul
2021 9. Revocarea si alegerea
auditorului f inanciar si stabi l i rea
onorariului acestuia 10. Aprobarea
deciziei consiliului de administratie
privind aprobarea planului de
reorganizare al Cocor Turism SA 11.
Aprobarea imputernicirii dnei Popa
Lil iana pentru efectuarea tuturor
formalitatilor necesare in vederea
inregistrarii hotararii Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor 12. Aprobarea
datei de 15.04.2022 ca data de
inregistrare a actionarilor 13. Aprobarea
datei de 14.04.2022 ca ex date Capitalul
social al Cocor SA este format din
301691 actiuni nominative, fiecare
actiune dand dreptul la un vot in cadrul
Adunarii Generale a Actionarilor.
Actionarii inregistrati la data de referinta
pot participa si vota la adunarile generale
direct sau pot fi reprezentati si prin alte
persoane decat actionarii, in baza unei
procuri generale sau speciale. Accesul
si/sau votul prin corespondenta al
actionarilor indreptatiti sa participe la
Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor este permis prin dovada
identitatii acestora, facuta, in cazul
actionarilor persoane fizice, cu actul de
identitate sau in cazul persoanelor
juridice sau actionarilor persoane fizice
reprezentate, pe baza de procura

speciala sau generala data persoanei
fizice care le reprezinta. Reprezentantii
actionarilor persoane juridice isi vor
dovedi calitatea astfel: - reprezentantul
legal pe baza de document oficial care ii
atesta aceasta cal i tate (ex. act
constitutiv, certificat constatator eliberat
de Registrul Comertului sau alta dovada
emisa de o autoritate competenta, nu mai
veche de cel mult 30 de zile); - persoana
careia i s-a delegat competenta de
reprezentare – pe langa documentele
mentionate anterior, va prezenta si
procura speciala semnata de
reprezentantul legal al persoanei juridice
respective. Formularele de procura
speciala si fomularele de vot prin
corespondenta se pot obtine de la sediul
societatii din Bucuresti, Bdul IC Bratianu
nr. 29-33, etaj 4 - sala de consiliu, sector
3 sau se pot descarca de pe website-ul
societat i i , incepand cu data de
25.02.2022. Procura speciala poate fi
acordata oricarei persoane pentru
reprezentare intr-o singura adunare
generala si va contine instructiuni
specifice de vot din partea actionarului.
Actionarii pot acorda o procura generala
valabilã pentru o perioada care nu va
depasi 3 ani, permitand reprezentantului
sau a vota în toateaspectele aflate în
dezbaterea adunãrilor generale ale
acþionarilor a uneia sau mai multor
societãþi identificate în procura, inclusiv
în ceea ce priveºte acte de dispoziþie, cu
condiþia ca împuternicirea sã fie acordatã
de cãtre acþionar, în calitate de client,
unui intermediar definit conform art. 2
alin. 1 pct. 14 din Legea nr. 297/2004, sau
unui avocat. Procurile generale, înainte
de prima lor utilizare, se depun la
societate cu 48 de ore înainte de
adunarea generalã, în copie, cuprinzând
menþiunea conformitãþii cu originalul sub
semnãtura reprezentantului. Copii
certificate ale împuternicirilor sunt
reþinute de societate, fãcându-se
menþ iune despre aceasta în
procesul-verbal al adunãrii generale. Un
exemplar, in original, al procurii speciale
si/sau formularul de vot pr in
corespondenta, completate si semnate,
insotite de documentele mentionate mai
sus se vor depune/expedia astfel incat sa
fie inregistrate la societate pana cel tarziu
la data de 25.03.2022 ora 16.00.
Procurile speciale/formularele de vot prin
corespondenta insotite de actele de
identif icare ale actionarilor pot fi
transmise si prin email cu semnatura
electronica extinsa incorporata, astfel
incat sa fie inregistrate la societate pana
cel tarziu la data de 25.03.2022 ora 16.00
la adresa office@cocor.ro mentionand la
subiect “PENTRU ADUNAREA
GENERALA ORDINARA A ACTIO-
NARILOR COCOR SA din 28/
29.03.2022”. La data desfasurarii
adunarii generale, reprezentantul
desemnat va preda originalul
procurii/procurilor speciale, in cazul in
care au fost transmise prin e-mail cu
semnatura electronica ext insa
incorporata. Formularele de vot prin
corespondenta care nu sunt primite in
forma, in termenul stipulat si insotit de
documentele mentionate in prezentul
convocator nu vor fi luate in calcul pentru
determinarea cvorumului de prezenta si
vot precum si la numaratoarea voturilor in
Adunarea Generala Ordinara si
Actionarilor. Unul sau mai multi actionari
reprezentand individual sau impreuna,
cel putin 5 % din capitalul social, au
dreptul de a introduce noi puncte pe
ordinea de zi a adunarii generale, cu
conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o
justificare sau un proiect de hotarare
propusspre adoptare de catre adunarea
generala, precum si sa faca propuneri de
hotarari pentru punctele incluse sau
propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi
a adunarii generale, in termen de cel mult
15 zile de la data publicarii convocarii in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a
IV-a. Propunerile pot fi inaintate dupa
cum urmeaza: a) depuse la sediul
societatii din Bucuresti, B-dul IC Bratianu
nr.29-33, etaj 4 - sala de consiliu, sector
3, cu mentiunea scrisa cu majuscule
“PENTRU ADUNAREA GENERALA
ORDINARA A ACTIONARILOR COCOR
SA din 28/29.03.2022” sau b) prin
scrisoare recomandata cu confirmare de
primire/curierat, cu mentiunea scrisa cu
majuscule “PENTRU ADUNAREA
GENERALA ORDINARA A ACTIO-
NARILOR COCOR SA din 28/
29.03.2022” sau c) transmise prin email
cu semnatura electronica extinsa
incorporata, la adresa office@cocor.ro,
mentionand la subiect “PENTRU
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A
ACTIONARILOR COCOR SA din
28/29.03.2022”. Orice actionar interesat
are dreptul sa adreseze intrebari
referitoare la punctele de pe ordinea de
zi. Societatea va putea formula un
raspuns general pentru intrebarile cu
acelasi continut. Raspunsuri le la
intrebarile actionarilor vor fi date in cadrul
sedintei sau vor fi publicate pe pagina de
internet a societat i i , in format
intrebare-raspuns. Actionarii mentionati
anter ior au obl igat ia sa tr imita
materialele/intrebarile in scris, in plicuri
inchise, insotite de copii certificate ale
actelor de identitate in cazul persoanelor
fizice, respectiv copia certificatului
constatator emis de Registrul Comertului
sau alta dovada emisa de o autoritate
competenta privind identi tatea
reprezentantului legal al persoanei
juridice nu mai veche de cel mult 30 de
zile, precum si copia actului care
dovedeste calitatea de reprezentant legal
al acestora, la sediul societatii din
Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33,
etaj 4 - sala de consiliu, sector 3, cu
mentiunea scrisa clar, cu majuscule:
“PENTRU ADUNAREA GENERALA
ORDINARA A ACTIONARILOR COCOR
SA din data de 28/29.03.2022.” Actionarii
pot transmite astfel de intrebari si prin
semnatura electronica ext insa
incorporata, insotite de copia actului de
identitate si de documentul care atesta
calitateade reprezentant al persoanei
juridice, conform mentiunilor de mai sus,
la adresa office@cocor.ro, mentionand la
subiect “PENTRU ADUNAREA
GENERALA ORDINARA A ACTIO-
NARILOR COCOR SA din 28
/29.03.2022”. Candidaturile pentru

pozitia de administrator se pot depune
pana la data de 18.03.2022 si vor include
cel putin informatii cu privire la numele,
localitatea de domiciliu si calificarea
profesionala ale persoanelor propuse
pentru funct ia de administrator.
Candidatur i le pentru funct ia de
administrator se vor posta pe pagina de
internet a Societatii in ziua inregistrarii lor
la societate. Societatea va întocmi lista
cuprinzand informatii cu privire la
numele, localitatea de domiciliu si
calificarea profesionala ale persoanelor
propuse pentru functia de administrator si
o va pune la dispozitia actionarilor, la
sediul societatii sau pe pagina de
internet, putand fi consultata si
completata de actionari. Proiectele de
hotarari si materialele informative pot fi
consultate la sediul societatii, in fiecare zi
lucratoare sau pe website-ul societatii
www.cocor.ro, sectiunea “Informatii
invest i tor i” incepand cu data de
25.02.2022. Informatii suplimentare se
pot obtine de la sediul societatii din
Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33,
etaj 4 - sala de consiliu, sector 3, la tel.
021/313.14.03, de luni pana vineri intre
orele 9.30-15.00, sau prin email la adresa
office@cocor.ro. In situatia in care nu se
indeplinesc conditiile de validitate a
adunarii generale ordinare la prima
convocare, a doua convocare se
stabileste pentru data de 29.03.2022 in
acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi
ordine de zi. Presedinte Consiliului de
Administratie, Popescu Management
S.R.L. Prin dl. Pricopie Cristian-Claudiu. *

CONVOCATOR.CONSILIUL de
Administrat ie al:Aro-Palace SA,
societate administratã în sistem unitar, cu
sediul în:Braºov, b-dul.Eroilor nr.27,
jud.Braºov, înregistratã la:Oficiul
Registrului Comerþului de pe lângã
Tribunalul Braºov sub numãrul:
J08/13/1991, având Codul de
înregistrare fiscalã nr.RO1102041,
întrunit în ºedinþa din data de:
11.02.2022, convoacã:Adunarea
Generalã Ordinarã a Acþionarilor pentru
data de:23.03.2022 ora:12.00. Lucrãrile
adunãrii generale se vor desfãºura
în:Mun.Braºov, B-dul.Eroilor nr.27, în
Centrul de Conferinþe Europa.II al
Hotelului Aro-Palace. Convocarea se
efectueazã în conformitate cu
prevederile Legii nr.24/2017 privind piaþa
de capital/cu modificãrile ºi completãrile
ulter ioare (Legea nr.24/2017/în
continuare), ale reglementãrilor A.S.F.
date în aplicarea acestora, ale Legii
societãþilor nr.31/1990, republicatã în
2004, cu modificãrile ºi completãrile
ulter ioare (Legea nr.31/1990 în
continuare) ºi cele ale Actului constitutiv
al societãþii. Capitalul social al societãþii
este format din 403.201.571 acþiuni
nominative, indivizibile, de valori egale ºi
dematerializate, fiecare acþiune dând
dreptul la un vot în cadrul adunãrii
generale a acþionarilor. La adunarea
generala ordinara a acþionarilor sunt
îndreptãþiþi sã participe ºi sã voteze toþi
acþ ionari i înregistraþ i în registrul
acþ ionari lor la sfârºi tul zi le i de
08.03.2022, stabilitã ca datã de referinþã.
Adunarea Generalã Ordinarã a
Acþionarilor va avea urmãtoarea ordine
de zi:1.Alegerea secretariatului de
sedinta format dintr-un singur membru,
respect iv Mircea Adrian-Tetcu;
2.Revocarea membrilor Consiliului de
Administratie;3.Alegerea membrilor
Consiliului de Administratie, pentru un
mandat de 4 ani, incepand cu data
adunari i generale ordinare a
actionarilor;4.Stabilirea remuneratiei
cuvenite membrilor Consiliului de
Administratie pentru exercitiul financiar
2022;5.Stabilirea nivelului asigurarii de
raspundere civila profesionala pentru
membrii Consiliului de Administratie
;6.Aprobarea incheierii contractului de
administrare cu membrii Consiliului de
Administratie;7.Aprobarea suplimentarii
planului de investitii pentru anul 2022,
asa cum a fost aprobat de AGOA din data
de:27.12.2021, cu suma de 1.1 milioane
Euro, cu urmatoarele destinatii:a)
EUR/150.000-design, concept,
arhitectura, executie, Restaurant
Belvedere; b)EUR/700.000–Moderni-
zare activ Cerbul Carpatin (lucrari
restaurant si Crama Cerbul Carpatin,
autorizare ISU, refacere exterior,
etc);c)EUR/150.000–lucrari necesare a fi
efectuate pentru deschiderea Hotelului
Coroana (in situatia in care parametrii
economici se justifica);d)EUR/100.000–
nespecificate (pentru suplimentarea
oricarei lucrari aprobate pentru anul 2022
daca este cazul si lucrariri punctuale
neprevazute);8.Desemnarea persoanei
imputernicite sa semneze din partea
societatii Contractul de Administrare
;9.Desemnarea persoanei imputernicite
sa efectueze formalitatile de publicitate
legala si inregistrare a hotararilor
adoptate. Acþionarii pot face nominalizãri
pentru persoanele ce vor fi alese în
Consiliul de Administraþie pana la data de
10.03.2022. Lista candidaþilor pentru
Consiliul de Administraþie va putea fi
consultata la sediul societatii sau
website:www.aro-palace.ro, incepand cu
data de 11.03.2022.Unul sau mai mulþi
acþionari reprezentând, individual sau
împreunã, cel puþin 5% din capitalul
social, are/au dreptul:(i)de a introduce
puncte pe ordinea de zi a adunãrilor
generale, cu condiþia ca fiecare punct sã
fie însoþit de o justificare sau de un proiect
de hotãrâre propus spre adoptare de
adunarea generalã, ºi:(ii)de a prezenta
proiecte de hotãrâre pentru punctele
incluse sau propuse spre a fi incluse în
ordinea de zi a adunãrilor generale.
Acþionarii îºi pot exercita drepturile
prevãzute la pct.(i) ºi (ii) în termen de cel
mult 15 zile de la data publicãrii
convocãrii. Fiecare acþionar are dreptul
sã adreseze întrebãri privind punctele de
pe ordinea de zi a adunãrii generale.
Societatea poate rãspunde inclusiv prin
postarea rãspunsului pe website-ul
propriu, la secþiunea ”Investitori/AGA”.
Propunerile sau întrebãrile acþionarilor
menþionaþi în alineatele precedente vor
putea fi depuse sau transmise în scris, fie
prin poºtã sau servicii de curierat, la
sediul societãþii menþionat mai sus, cu
menþiunea scrisã clar:”Pentru Adunarea
Generalã Ordinarã a Acþionarilor din data

de 23/24.03.2022” sau prin e-mail la
adresa:office@aro-palace.ro la care se
va ataºa semnãtura electronicã extinsã
conform Legii nr.455/2001 privind
semnãtura electronicã. Acþ ionari i
menþionaþi în alineatele precedente au
obligaþia sã trimitã materialele/întrebãrile
în scris, în plicuri închise, însoþite de
urmãtoarele documente:-în cazul
acþionarilor persoane fizice-extras de
cont emis de Depozitarul Central SA din
care sa rezulte calitatea de acþionar ºi
numãrul de acþiuni deþinute;-în cazul
acþionarilor persoane juridice-certificatul
de înregistrare si extras de cont din care
rezultã calitatea de acþionar ºi numãrul
de acþiuni deþinute, emis de Depozitarul
Central SA sau, dupã caz, de participanþii
care furnizeazã servicii de custodie,
conform legii. Documentele, materialele
informative ºi proiectele de hotãrâri ale
adunãri i generale refer i toare la
problemele incluse pe ordinea de zi se
pot consulta pe site-ul societãþii:
www.aro-palace.ro ºi/sau la sediul
societãþii, începând cu data:23.02.2022,
în zilele lucrãtoare între orele :900-15 00.
Acþionarii înregistraþi la data de referinþã
pot participa ºi vota la Adunarea
Generala a Acþionarilor direct sau pot fi
reprezentaþi ºi prin alte persoane decât
acþionarii, pe bazã de împuternicire
specialã sau generala, întocmite în
conformitate cu prevederile Legii
nr.24/2017 si Regulamentul ASF
nr.5/2018. Acþionarii persoane juridice
sau entitãþi fãrã personalitate juridica
care participa la Adunarea Generala a
Acþionarilor prin altã persoanã decât
reprezentantul legal, vor utiliza in mod
obligatoriu o împuternicire speciala sau
generala, in condiþiile menþionate mai
sus. Acþionarii vor completa si semna
împuternicirile speciale in trei exemplare
originale: unul pentru acþionar, unul
pentru reprezentant si unul pentru
societate. Împuternicirea generalã se
poate acorda pentru o perioada care nu
va depãºi trei ani, permiþând
reprezentantului desemnat sã voteze în
toate aspectele aflate în dezbaterea
Adunãrii Generale a Acþionarilor, cu
condiþia ca împuternicirea generalã sã fie
acordatã de cãtre acþionar, în calitate de
client, unui intermediar definit conform
art.92 din Legea nr.24/2017 sau unui
avocat. Acþionarii nu pot fireprezentaþi în
Adunarea Generala a Acþionarilor pe
baza unei împuterniciri generale, de cãtre
o persoanã care se aflã într-o situaþie de
conflict de interese, in conformitate cu
dispoziþiile Legii nr.24/2017. Accesul
acþionarilor persoane fizice, îndreptãþiþi
sã participe la adunarea generala, este
permis prin simpla probã a identitãþii
acestora, fãcutã cu actul de identitate iar
in cazul acþionarilor persoane fizice
reprezentate, cu împuternicirea data
persoanei fizice care le reprezintã.
Accesul acþionarilor persoane juridice,
îndreptãþiþi sã participe la adunarea
generala, este permis pe baza dovezii
calitãþii de reprezentant legal atunci când
este prezent însuºi reprezentantul legal
al acþionarului. În cazul în care nu este
prezent reprezentantul legal, se va
prezenta împuternicirea datã persoanei
f iz ice care reprezintã acþ ionarul
respectiv. Calitatea de reprezentant legal
se dovedeºte cu un certificat constatator
el iberat de Registrul Comerþului,
prezentat în original sau copie conformã
cu originalul, sau orice alt document, în
original sau în copie conformã cu
originalul, emis de cãtre o autoritate
competentã din statul în care acþionarul
este înmatriculat legal, care atestã
cal i tatea de reprezentant legal.
Documentele care atestã calitatea de
reprezentant legal întocmite într-o limba
strãinã, alta decât limba engleza vor fi
însoþite de o traducere, realizatã de un
traducãtor autorizat, în limba românã sau
în limba englezã. Cerinþele menþionate la
aliniatele precedente se aplicã in mod
corespunzãtor ºi pentru dovedirea
cal i tãþ i i de reprezentant legal al
acþionarului care propune introducerea
unor noi puncte pe ordinea de zi a
adunãrii generale a acþionarilor sau care
adreseazã întrebãri emitentului privind
puncte de pe ordinea de zi a adunãrii
generale a acþionarilor. Formularele de
împuterniciri speciale se pot descãrca de
pe web-site-ul societãþii începând cu data
de 23.02.2022. Un exemplar al
împuternicirii speciale se va depune la
sediul societãþii, in limba romana sau in
limba engleza, pânã inclusiv la data de
21.03.2022, ora 1200 pentru Adunarea
Generala Ordinarã a Acþionarilor, un
exemplar urmând a fi pus la dispoziþia
reprezentantului, pentru ca acesta sã îºi
poatã dovedi aceasta cal i tate.
Împuternicirile se pot transmite ºi
electronic cu semnãturã electronicã
extinsã potrivit legii la adresa de
e-mail:office@aro-palace.ro. Acþionarii
înregistraþi la data de referinþã au
posibi l i tatea de a vota ºi pr in
corespondenþã, înainte de adunarea
generalã, prin utilizarea formularului de
buletin de vot prin corespondenta.
Formularul de vot poate fi obþinut,
începând cu data de 23.02.2022, de pe
web-site-ul societãþii:www.aro-palace.ro.
Buletinul de vot prin corespondenta,
completat pentru votul secret al
administratorilor se va introduce intr-un
un plic mic inchis, cu mentiunea inscrisa
pe pl ic:„ Bulet in de vot prin
corespondenta pentru alegerea
administratorilor” iar acest plic va fi
introdus intr-un plic mare, impreuna cu
buletinul pentru votul deschis. Plicul
inchis care contine buletinul pentru votul
secret va fi predat, la data adunarii,
secretariatului insarcinat cu numararea
voturi lor. În cazul votului pr in
corespondenþã, bulet inul de vot,
completat ºi semnat, însoþit de copia de
pe actul de identitate (buletin/carte de
identitate în cazul persoanelor fizice,
copie certificatã pentru conformitate sub
semnãturã olografã a titularului, respectiv
certif icat de înregistrare în cazul
persoanelor juridice, sub semnãtura
reprezentantului legal, cu aplicarea
parafei) pot fi transmise la sediul
societãþii, in limba romana sau in limba
engleza, pânã inclusiv la data de
21.03.2022, ora 1200 pentru Adunarea
Generala Ordinarã a Acþionarilor, în plic
închis, cu menþiunea scrisã clar, cu

majuscule:“PENTRU ADUNAREA
GENERALÃ ORDINARÃ A ACÞIO-
NARILOR DIN DATA DE 23/
24.03.2022”. Buletinele de vot care nu
sunt primite pânã la data indicatã mai sus
nu pot f i luate în calcul pentru
determinarea cvorumului ºi majoritãþii în
cadrul adunãrii generale. Formularele de
vot prin corespondenta ºi împuternicirile
speciale vor fi disponibile si in limba
engleza, pe site-ul societãþii, începând cu
data de 23.02.2022. Toate informaþiile
privitoare la desfãºurarea Adunãrii
Generale a Acþionarilor pot fi obþinute de
pe site-ul societãþii secþiunea ”Investitori-
AGA”. In contextul actual, in vederea
prevenirii/limitãrii rãspândiriivirusului
COVID-19, rugãm acþionarii sã ia în
considerare posibilitatea exprimãrii
dreptului de vot prin modalitatea
alternativa a votului prin corespondenta.
În situaþia neîndeplinirii condiþiilor de
validitate a desfãºurãrii ºedinþei la prima
convocare, adunãrea generala a
acþionarilor este convocata pentru data
de 24.03.2022, cu menþinerea ordinii de
zi, a orei ºi a locului de desfãºurare a
lucrãri lor acesteia. Presedintele
Consiliului de Administratie al ARO-
PALACE S.A.-dl.Fratila Constantin. *

CONVOCATOR: Preºedintele Consiliului
de Administratie al DISTRIGAZ VEST
S.A., persoanã juridicã românã,cu sediul
în Municipiul Oradea, Str.Anghel Saligny
nr.8, jud.Bihor, înmatriculatã la Registrul
Comerþului sub nr.J05/996/2001,
C.U.I.RO14370054, convoacã Adunarea
Generala Ordinara a Acþionarilor pentru
data de-31.03.2022,la ora 13,00.
Adunarea Generala Ordinarã a
Acþionarilor îºi va desfãºura lucrãrile la
sediul ales din Bucureºti, str.Parângului,
nr.76,Sector 1,în conformitate cu
prevederile art.15,din actul constitutiv al
societãþii.La aceastã Adunare Generalã
Ordinarã a Acþionarilor sunt îndreptãþiþi
sã participe ºi sã voteze toþi acþionarii
înregistraþi în Registrul acþionarilor la
sfârºitul zilei de-15.03.2022, stabilitã
ca-datã de referinþã. Adunarea Generalã
Ordinara a Acþ ionari lor va avea
urmãtoarea ordine de zi: 1.Dezbaterea ºi
aprobarea situaþiilor financiare anuale,
întocmite pentru exerciþiul financiar
încheiat la-31.12.2021,pe baza raportului
prezentat de Consiliul de Administratie,
Directorul General ºi a Raportului
Auditorului Independent; 2.Dezbaterea ºi
aprobarea repartizarii pe destinaþii a
prof i tului net aferent exerci þ iu lui
f inanciar-2021; 3.Dezbaterea ºi
aprobarea,în baza rapoartelor
prezentate,a descãrcãrii de gestiune a
Executivului societãþii pentru activitatea
desfãºuratã în exerciþiul financiar-2021;
Dezbaterea, aprobarea, înregistrarea ºi
reflectarea rezultatelor activitãþii de
inventariere a elementelor patrimoniale
ale societãþii pentru exerciþiul financiar-
2021. Dezbaterea ºi aprobarea
manualului de politici contabile ale
societãþii în conformitate cu prevederile
Legii contabilitãþii nr.82/1991 actualizatã
ºi ale Ordinului nr.1802/2014 actualizat
cu modificarile ulterioare ºi a metodei de
amort izare pentru anul 2021.
4.Dezbaterea ºi aprobarea propunerii
Directorului General de revizuire a
Bugetului de venituri ºi cheltuieli pentru
anul-2022. Dezbaterea ºi aprobarea
propunerii Directorului General de
revizuire a bugetului de investiþii pentru
anul-2022. Dezbaterea ºi aprobarea
manualului de politici contabile ale
societãþii în conformitate cu prevederile
Legii contabilitãþii nr.82/1991 actualizatã
ºi ale Ordinului nr.1802/2014 actualizat
cu modificarile ulterioare ºi a metodei de
amort izare pentru anul-2022.
Dezbaterea ºi aprobarea propunerii
Directorului General pentru actualizarea
organigramei societãþii aferente revizuirii
bugetului de venituri ºi cheltuieli pentru
anul-2022; 5.Discutarea ºi supunerea
spre aprobare a propunerii Directorului
General privind auditorul financiar al
societat i i , durata mandatului , s i
remuneratia aferenta serviciilor de audit;
Actualizarea actului constitutiv urmare a
numirii auditorului. Imputernicirea dl-ui
Lazar Mircea Florin-Presedinte Consiliu
de Administratie,sa semneze actul
constitutiv actulizat. 6.Dezbaterea si
supunerea spre aprobare a propunerii
Consiliului de Adminstratie pentru
“Strategia si politicile de dezvoltare ale
DISTRIGAZ VEST SA; 7.Diverse.
8.Imputernicirea D-nului avocat Ciovicã
Cosmin-ªtefãniþã,sã reprezinte
societatea în faþa Oficiului Registrul
Comerþului Bihor în vederea depunerii,
înregistrãrii si ridicarii de documente.
Acþionarii înscriºi în Registrul acþionarilor
la data de referinþã îºi pot exercita dreptul
de vot direct sau reprezentaþi de alþi
acþionari pe bazã de procurã simplã,sau
de alte persoane decât acþionarii,pe bazã
de procurã autentificatã de un notar
public. Procurile de reprezentare, în
original,vor fi depuse la sediul societãþii
sau vor fi expediate recomandat pe
adresa sediului societãþii,cu 48 de ore
înainte de adunare (data numãrului de
registraturã, respectiv data poºtei de
plecare,dupã caz).Accesul acþionarilor
îndreptãþiþi sã participe la Adunarea
Generalã Ordinara a Acþionarilor este
permis prin simpla probã a identitãþii
acestora, fãcutã,în cazul acþionarilor
persoane fizice,cu actul de identitate
sau,în cazul persoanelor juridice ºi al
acþionarilor persoane fizice reprezentate,
cu împuternicirea datã persoanei fizice
care le reprezintã.Cu 5 zile înainte de
þinerea Adunãrii Generale Ordinara a
Acþionarilor, sunt puse la dispoziþia
acþionarilor la sediul societãþii, situaþiile
financiare anuale, raportul anual al
Consi l iu lui de Administrat ie ºi
propunerea cu privire la distribuirea
profitului repartizabil. Acþionarii societãþii
pot obþine,la cerere ºi contra cost,copii
ale documentelor refer i toare la
problemele înscrise pe ordinea de zi.În
cazul în care Adunarea Generalã
Ordinara a Acþionarilor nu se va întruni
statutar la data primei convocãri,ea se
considerã,prin prezenta, convocatã
pentru data de-01.04.2022,în acelaºi
loc,la aceeaºi orã ºi cu aceeaºi ordine de
zi.Preºedintele Consiliu de Adminsitratie
LAZAR MIRCEA FLORIN. *

CONVOCATOR Adunarea Generala
Ordinara a Actionarilor Barbu Mihail
administratorul SP Evilex IPURL numita
lichidator la S.C. TRAFFIC COMETAL
S.A prin Hotararea AGEA nr.
246/31.03.2021, publicata in MO nr.
1756/29.04.2021, convoaca in
conformitate cu prevederile Legii
31/1990 la data de 29.03.2022, ora
10.00, la sediul social: Municipiul
Ramnicu Valcea, strada Doctor Hacman,
Nr. 15, Bloc 99, Scara D, Ap. 8, Jud.
Valcea, pentru toti actionarii societatii,
inscrisi in evidentele societatii la data de
refer inta 25.02.2022, Adunarea
Generala Ordinara a Actionarilor, avand
urmatoarea ordine de zi: 1. Aprobarea
raportului de gestiune al Adminis-
tratorului unic privind activitatea pe anul
2021 si descarcarea de gestiune a
administratorului unic pentru anul
incheiat la 31.12.2021; 2. Aprobarea
Raportului final intocmit de lichidator. 3.
Discutarea si aprobarea Bilantului
contabil de lichidare si a contului de profit
si pierdere pe anul 2021; 4. Aprobarea
raportului Comisiei de Cenzori asupra
exercitiului financiar pe anul 2021;
Participarea la lucrarile adunarii se face
in nume propriu sau prin reprezentare, pe
baza de procura speciala, incredintata
unui actionar al societatii si depusa pana
cel tarziu la data de 25.03.2022, la biroul
actionariat. Daca la data de 29.03.2022
Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor nu indeplineste conditiile de
intrunire, se reprogrameaza la data de
04.04.2022 la aceeasi ora si in acelasi loc
cu aceeasi ordine de zi. Lichidator , SP
Evilex IPURL Barbu Mihail *

LICITATII BRM
BURSA ROMÂNÃ DE MÃRFURI,
organizeazã în data de 15.03.2022, ora
10:00, la sediul sãu, procedura de licitaþie
deschisã, urmatã de strigarea liberã a
preþului, prin care METROREX S.A, în
conformitate cu prevederile Legii
nr.357/2005 privind bursele de mãrfuri ºi
ale Regulamentului BRM, doreºte sã
valorifice prin vanzare deºeuri metalice
(feroase si neferoase). Documentele de
înscriere ºi participare la procedurã se
depun la sediul BRM, pânã în data de
15.03.2022, ora 9:00. Documentaþia
aferentã procedurii se poate ridica de la
sediul BRM contra sumei de 200 lei, plus
TVA. Informaþii privind desfãºurarea
procedurii la telefon: 021/317.47.45;
021/316.17.59. *
BURSA ROMÂNÃ DE MÃRFURI -
Terminalul Constanþa, organizeazã în
data de 09.03.2022, ora 13:00,
procedura de licitaþie deschisã, finalizatã
pe platforma electronicã a Bursei
Române de Mãrfuri, prin care S.C.
TELECOMUNICATII C.F.R. S.A. prin
Sucursala Regionala Telecomunicaþii
Constanþa, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 357/2005 privind
bursele de mãrfuri ºi ale Regulamentului
BRM, oferã spre vânzare “mijloace fixe ºi
deºeuri feroase ºi neferoase”. Ofertele
se vor depune electronic, prin e-mail, la
adresa: constanta@brm.ro, pânã în data
de 09.03.2022, ora 9:45. Analizarea
ofertelor este programatã sã înceapã în
data de 09.03.2022, ora 10:00.
Finalizarea procedurii se va face printr-o
ºedinþã de l ic i taþ ie pe platforma
electronicã a BRM, în data de
09.03.2022, începând cu ora 13:00.
Garanþia de participare este în valoare de
2.155 lei. Garanþia bursierã este în
valoare de 390 lei. Documentaþia
proceduri i se poate primi numai
electronic (prin e-mail) de la BRM –
Terminalul Constanþa contra sumei de
300 lei, la care se adaugã TVA. Informaþii
privind desfãºurarea procedurii la
telefon: 0727 225 127. *

LICITATII
EURO INSOL in calitatea de lichidator
judiciar al METABRAS PROD S.R.L. – in
faliment, cu sediul in Brasov, B-dul
Grivitei nr. A44, jud. Brasov, dosar
8436/62/2013, Tribunalul Brasov, invita
persoanele interesate sa participe la
licitatia publica deschisa cu strigare,
avand ca obiect valorificarea activelor
imobile situate in Brasov, Fundatura
Harmanului, nr. 1, jud. Brasov.
Proprietatea imobiliara de tip industrial
este formata din: -Hala depozitare plase
si teren-inscrise in CF Brasov nr. 101106,
nr. top. 8837/3/2/1, in suprafata de 480
mp; -Magazie, cu 3 ghisee, 2 vestiare, 8
magazii si teren- inscrise in CF Brasov nr.
10116, nr. top. 8837/3/2/ in suprafata de
389 mp. In extrasele CF nu este inscrisa
o servitute de trecere auto sau cu piciorul
pentru incalcarea parcelei cu nr. top.
8887/3/2/13/2, proprietatea ENERGO
CONSTRUCTII CIVILE SI INDUS-
TRIALE S.R.L. pentru acces la imobile
deci imobilele nu dispun de acces legal
pietonal si auto la drumul public. Pret de
pornire: 129.870 Eur, la care se adauga
TVA. Licitatia va avea loc in Bucuresti,
Opera Center, str. Costache Negri nr.
1-5, et. 3, sector 5, in data de 08.03.2022,
ora 11:00. Caietul de sarcini poate fi
obtinut de la sediul lichidatorului judiciar
la pretul de 1.000 eur+TVA. Persoanele
interesate pot obt ine informati i
suplimentare la telefoanele: 021.
335.45.09 si 0743.760.876 si au obligatia
de a depune garantia de participare de
10% din valoarea act ivului si
documentele necesare participarii la
licitatie, cu cel putin 2 zile calendaristice
inainte de data licitatiei. *
ANUNÞ DE LICITAÞIE privind închirierea
prin licitaþie publicã a unor spaþii situate în
incinta Aeroportului Internaþional Sibiu
R.A. INFORMAÞII GENERALE PRIVIND
AUTORITATEA CONTRACTANTÃ:
Denumirea: AEROPORTUL INTERNA-
ÞIONAL SIBIU RA, cu sediul în Sibiu,
judeþul Sibiu, str. ªos. Alba Iulia, nr. 73,
tel. 0269/253135, fax. 0269/253131,
adresã de e-mail secretar iat@
sibiuairport.ro, reprezentatã prin domnul
Marius Ioan GÎRDEA – Director General,
Cod de identificare fiscalã RO2577146.
INFORMAÞII GENERALE PRIVIND
OBIECTUL PROCEDURII DE
LICITAÞIE: Spaþii destinate activitãþii
ROMATSA în suprafaþã totalã de

(urmare din pagina 9)
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1.440,95 mp, localizate pe terenurile date
în administrarea Aeroportului
Internaþional Sibiu RA prin Hotãrârile
Consiliului Judeþean Sibiu nr. 102/2009 ºi
112/2010, în turnul de control, în zona
restricþionatã a terminalului de pasageri
al Aeroportului Internaþional Sibiu R.A. ºi
în PNA sud. DATA ªI LOCUL LA CARE
SE VA DESFÃªURA ªEDINÞA
PUBLICÃ DE DESCHIDERE A
OFERTELOR: ªedinþa publicã de
deschidere a ofertelor va avea loc la
sediul AEROPORTUL INTERNAÞIONAL
SIBIU RA, din Sibiu, judeþul Sibiu, str.
ªos. Alba Iulia, nr. 73, în data de
22.03.2022, ora 10:00. INFORMAÞII
PRIVIND DOCUMENTAÞIA DE
ATRIBUIRE: Documentaþia de atribuire
privind închirierea prin licitaþie publicã a
spaþiilor menþionate poate fi achiziþionatã
de la sediul AEROPORTUL INTER-
NAÞIONAL SIBIU RA. – Direcþ ia
Comercialã, Serviciul Achiziþii Publice ºi
Contracte, Persoanã de contact: Maria
NISTOR, telefon 0269/253135 int. 210,
dupã achitarea preþului de 30 lei, la care
se adaugã cota legalã de TVA (în
numerar la casierie, în zilele de luni,
miercuri ºi vineri, în intervalul orar
10:00-12:00 sau prin virament în contul
RO30RNCB023201788769001, deschis
la BCR Sibiu). Achiziþionarea caietului de
sarcini este obligatorie pentru toate
persoanele care intenþioneazã sã
participe la licitaþia publicã. INFORMAÞII
PRIVIND OFERTELE: Adresa de
depunere a ofertelor: AEROPORTUL
INTERNAÞIONAL SIBIU RA. din Sibiu,
judeþul Sibiu, str. ªos. Alba Iulia, nr. 73;
termen de depunere oferte: 22.03.2022,
ora: 09:50. Oferta va fi prezentatã într-un
singur exemplar. INSTANÞA COMPE-
TENTÃ ÎN SOLUÞIONAREA EVEN-
TUALELOR LITIGII: Soluþionarea litigiilor
apãrute în legãturã cu atribuirea,
încheierea, excluderea, modificarea ºi
încetarea contractului de închiriere – în
cazul în care nu se poate ajunge la o
înþelegere amiabilã - se realizeazã
potrivit Legii contengiosului administrativ
nr. 554/2004, cu modif icãr i le ºi
completãrile ulterioare. Acþiunea în
justiþie se introduce la secþia contengios
administrativ a tribunalului în a cãrui
jurisdicþie se aflã sediul locatorului.” *

ANUNÞ LICITAÞIE PUBLICÃ 1. Informaþii
generale privind autoritatea contractantã,
în special denumirea, codul de
identificare fiscalã, adresa, numãrul de
telefon, fax ºi/sau adresa de e-mail,
persoana de contact: Aeroportul
Internaþional Avram Iancu Cluj R.A.,
Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 149,
înregistrat la ONRC nr. J12/3463/1992,
CUI RO 2882425, telefon: 0264/307.500,
e-mail: office@airportcluj.ro. 2. Informaþii
generale privind obiectul procedurii de
licitaþie publicã, în special descrierea ºi
identificarea bunului care urmeazã sã fie
închiriat: închirierea unor spaþii pentru
exploatare în scop publicitar – 4 panouri
publicitare stâlp – Terminal Pasageri
Sosiri, zona publicã, 12,32 mp, casetã
luminoasã – Terminal Pasageri Sosiri,
zona benzi bagaje zboruri interne, 2,55
mp, 2 panouri publicitare benzi bagaje –
Terminal Pasageri Sosiri, zona benzi
bagaje zboruri externe, 7,80 mp, ramã
click ghiºee check-in Terminal Pasageri
Plecãri, zona publicã, 3,00 mp suprafeþe
aflate în proprietatea Judeþului Cluj
aparþinând domeniului privat ºi aflate în
administrarea regiei, conform Hotãrârii
Consi l iu lui Judeþean Cluj nr.
112/28.05.2020 ºi în temeiul O.U.G. nr.
57/03.07.2019, art. 332 - 333. 3.
Informaþii privind documentaþia de
atribuire: se regãsesc în fiºa de date a
procedurii, caietul de sarcini, clauzele
contractuale obligatorii ºi formulare ºi
modele de documente. 3.1. Modalitatea
sau modalitaþile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaþiei de atribuire:
prin mijloace electronice sau pe suport de
hârt ie, de la sediul Aeroportului
Internaþional Avram Iancu Cluj R.A.
Biroul Achiziþii Publice, în urma unei
solicitãri scrise pe adresa de e-mail:
office@airportcluj.ro. 3.2. Denumirea ºi
datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituþiei de
la care se poate obþine un exemplar din
documentaþia de atribuire: se poate
obþ ine de la sediul Aeroportului
Internaþional Avram Iancu Cluj R.A.,
Biroul Achizi þ i i Publ ice, telefon:
0264/307.500, int. 429/430, e-mail:
office@airportcluj.ro. 3.3. Costul ºi
condiþiile de platã pentru obþinerea
acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ: preþul
documentaþiei de atribuire pe suport
hârtie este de 50 lei + TVA sau
echivalentul în euro la cursul BNR din
ziua plãþii. Plata se poate face în
numerar, la casieria organizatorului, în
zilele de luni pânã vineri, între orele 09.00
– 15.00, sau prin Ordin de platã, într-unul
din conturi le: RO12BTRL013012
02919844XX Lei sau RO58BTR
L01304202919844XX Euro. 3.4.
Data-l imitã pentru sol ic i tarea
clarificãrilor: 16.03.2022, ora 16.00. 4.
Informaþii privind ofertele: 4.1. Data-limitã
de depunere a ofertelor: 28.03.2022, ora
09.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: la sediul Aeroportului
Internaþional Avram Iancu Cluj R.A., str.
Traian Vuia, nr. 149, Cluj-Napoca. 4.3.
Numãrul de exemplare în care trebuie
depusã fiecare ofertã: oferta se va
depune în douã exemplare, un exemplar
în original ºi unul în copie. 5. Data ºi locul
la care se va desfãºura ºedinþa publicã
de deschidere a ofertelor: 28.03.2022,
ora 11.00, la sediul Aeroportului
Internaþional Avram Iancu Cluj R.A., str.
Traian Vuia, nr. 149, Cluj-Napoca. 6.
Denumirea, adresa, numãrul de telefon
ºi/sau adresa de e-mail ale instanþei
competente în soluþionarea litigiilor
apãrute ºi termenele pentru sesizarea
instanþei: Tr ibunalul Cluj, Calea
Dorobanþilor nr. 2-4, Cluj-Napoca, judeþul
Cluj, telefon 0264-596110, fax
0264-595844, email tr-cluj@just.ro. 7.
Data transmiterii anunþului de licitaþie

cãtre instituþiile abilitate, în vederea
publicãrii: 24.02.2022. *

SUBSCRISA ARTEMIS LEGAL
INSOLVENCY SPRL, lichidator judiciar
al CONSTRUCT PLUS TEAM S.R.L în
faliment, organizeazã licitaþii publice cu
strigare pentru vânzarea bunurilor
imobile, aparþinând debitorului, situate în
loc Giurgiu, in data de 03.03.2022 la orele
ºi la preþurile, menþionate în continuare:
1. Imobil situat in str Plopilor FN teren
supraf 10.000 mp CF 33733 –60.000
Euro, ºedinþã ora 9:00 2. Imobil situat in
str Plopilor FN teren supraf 4.904 mp CF
33732 –30.900 Euro ºedinþã ora 10:00 3.
Imobil situat in str Plopilor FN teren supraf
14.022 mp CF 35193 -80.000 Euro,
ºedinþã ora 11:00. 4 Imobil situat în str.
Bãlãnoaia nr 4-8 compus din teren înscris
în CF 33751 supraf 400 mp, cu clãdire
supr constr la sol de 120 mp cu destinaþia
birouri ºi teren situat în str. Bãlãnoaia nr
4-8 înscris în CF 33753 cu o arie de 1.052
mp, pe care se aflã douã hale de
producþie: C1 supr constr de 190 mp ºi
C2 cu o supr constr de 497 mp (construite
în prelungirea clãdirii de birouri din CF
33751) preþ 90.000 Euro, ºedinþã ora
12:00. 5. Imobil situat în str Amurgului
compus din dou[ immobile ce se valorifica
ca un întreg compus din - teren intravilan
2.480 mp numar cadastral 1782/2 -CF
30469 pe care se aflã o construcþie cu
regim înãlþime S+P cu supr la sol de 222
mp ºi Teren intravilan 722 mp situat în str
Amurgului nr. 2 numãr cadastral 1782/3
înscris în CF 30470 (alipit de imobilul
identificat cu numãr cadastral 1782/2 cu
care de fapt formeazã un singur lot) la
preþ total de 161.600 Euro, ºedinþã ora
14,00. La preturile mentionate se adauga
TVA. În situaþia în care bunurile imobile
nu vor f i valor i f icate la data de
03.03.2022, urmeazã a se programa în
continuare ºedinþe de licitaþie, pânã la
valorificarea acestora, în zilele de
17.03.2022, 31.03.2022 la orele stabilite
conform celor de mai sus. Dosarul de
participare cuprinzând documentele
menþionate în caietul de sarcini, se
depune cel mai târziu cu 24 ore înainte de
data/ora licitaþiilor ce vor avea loc în zilele
ºi orele stabilite la sediul lichidatorului
judiciar din Bucureºti, Splaiul Unirii, nr.
16, et. 1, birourile 101-102-114A,
Muntenia Business Center, fax
0314340889 e-mail
office@artemislegalinsolvency.ro. Pretul
caietului de sarcini este de 2,5% +TVA
din pretul de pornire pentru fiecare imobil
în parte, achitarea acestuia fiind condiþie
pentru participare. *

ARTEMIS Legal Insolvency SPRL,
lichidator judiciar al CONSTRUCT PLUS
TEAM SRL – în faliment, ANUNÞÃ
vânzarea ÎN BLOC bunuri mobile la preþul
de 264.765 lei (exclusiv TVA), ºi
organizeazã licitaþie publicã cu strigare în
data de 02.03.2022 ora 13:00, În situatia
in care bunurilor nu vor fi valorificate la
acest termen vor fi organizate licitaþii in
zilele de 09.03.2022, 16.03.2022 ºi
23.03.2022 orele 13:00. Bunurile ce se
valor i f icã IN BLOC sunt: Trai ler
Nooteboom OSD 48 03 an 2004;
Miniexcavator komatsu PC 30 MR 1; 2
buc Autotractor MAN TGA 18430 an
2006 4800; Iveco Stratalis 450 an 2007;
Compresor Ecoair F42; Srem Schmitz an
2008; MAN TGA 18410 an 2008; Trailer
Yalcin Dorse an 2015, MAN TGA 18410
an 2008; Srem Schmitz an 2008; Srem
Schmitz an 2007; Autobasculanta DAF
CF 85410 an 2008; VW transporter an
2004; Mercedes Unimog an 2001; Ford
Transit an 2008; Srem Scwartzmuller an
2005; Iveco Daily 35C12K an 2007;
Autoutilitara FORD TRANSIT an 2008;
Autotractor DAF CF 85.410 an 2007.
Pretul caietului de sarcini este de 5%
+TVA din pretul de pornire în bloc al
bunurilor, achitarea acestuia fiind
condiþie pentru participare. Dosarul se
depune cel mai târziu cu 24 ore
lucratoare înainte de data/ora licitaþiilor
ce vor avea loc în zilele ºi ora stabilite la
sediul lichidatorului judiciar din Bucureºti,
Splaiul Unirii, nr. 16, et. 1, birourile 101-
102-114A, Muntenia Business Center, tel
0314340589 fax 0314340889 e-mail
office@artemislegalinsolvency.ro. *

CI Sãvoiu Iulian, în calitate de lichidator al
DNN TEAM CONSULTING SRL,
organizeaza 3 sedinte de licitatii publice
saptamanale, in zilele de 04.03.2022,
11.03.2022 si 18.03.2022, la aceeasi ora
14.00, pentru vanzarea unei case de
locuit situata in Darmanesti, str.
Principala, nr. 281, jud. Arges, inscrisa in
CF nr. 80607, nr cadastral 223/1 si
223/1-C1, la pretul de pornire al licitatiei
de 195.995,70 lei fara TVA, pret redus cu
10% fata de valoarea evaluata de
217.773 lei. Licitatiile se organizeaza
on-line pe site-ul www.licitatii-unpir.ro,
garantia de participare la licitatie 10% din
pretul de pornire, se achita in contul
IBAN: RO13BREL0002002859650100
deschis la Libra Bank Magheru, pe
numele SC DNN TEAM CONSULTING
SRL, CUI RO14995843. Relat i i
suplimentare la tel 0730024551 sau
e-mail iuliansavoiu@yahoo.com. *

SUBSCRISA CITR Filiala Ilfov SPRL, cu
sediul în Voluntari, str. Erou Iancu
Nicolae nr. 61, et. 3, ap. 11, judeþul Ilfov,
înmatriculatã la Registrul Formelor de
Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II
0718 având CUI RO32639607, cu sediul
procesual ales pentru comunicarea
actelor în Green Court, str. Gara
Herãstrãu nr. 4, et. 3, Sector 2, Bucureºti,
în calitate de lichidator judiciar al
societãþii OCTAGON CONTRACTING &
ENGINEERING SA, cu sediul social în
Bucureºt i , sector 1, str . Grigore
Alexandrescu, nr. 57, CUI 18038946 ºi
J40/17257/2005, desemnatã prin
încheierea de ºedinþã din data de
05.04.2019, pronunþatã de Tribunalul
Bucureºti în dosarul 8262/3/2019, aflat
pe rolul Tribunalului Bucureºti – Secþia a
VII-a Civilã, ORGANIZEAZÃ LICITAÞIE
PUBLICÃ CU STRIGARE ªI PREÞ ÎN
URCARE pentru valorificarea unor active
imobile: 1. Teren extravilan în suprafaþã
de 10.000 mp, situat în Codlea, Jud.
Braºov, identificat prin nr. CF 105318, nr.
Cad. 786/1, la preþul de 18.169 EUR
exclusiv TVA. 2. Teren extravilan în
suprafaþã de 7.800 mp, situat în Codlea,
Jud. Braºov, identificat prin nr. CF

101944, nr. Cad. 101944, la preþul de
25.214 EUR exclusiv TVA. 3. Teren
extravilan în suprafaþã de 7.800 mp,
situat în Codlea, Jud. Braºov, identificat
prin nr. CF 101948, nr. Cad. 101948, la
preþul de 25.214 EUR exclusiv TVA. 4.
Teren extravilan în suprafaþã de 7.800
mp, situat în Codlea, Jud. Braºov,
identificat prin nr. CF 101945, nr. Cad.
101945, la preþul de 25.214 EUR exclusiv
TVA. 5. Teren extravilan în suprafaþã de
7.800 mp, situat în Codlea, Jud. Braºov,
identificat prin nr. CF 101949, nr. Cad.
101949, la preþul de 25.214 EUR exclusiv
TVA. Cu privire la TVA se vor aplica
prevederile Codului Fiscal în vigoare la
data transferului dreptului de proprietate,
pentru fiecare tip de active în parte.
Licitaþia va avea loc prin mijloace de
comunicare la distanþã, în data de
05.04.2022, ora 16:00. Pentru bunurile
neadjudecate, se va mai organiza o
licitaþie în data de 12.04.2022, în aceleaºi
condiþii de preþ ºi orã. Dreptul de
preempþiune asupra activelor, acolo
unde este cazul, se va exercita în
conformitate cu prevederile Legii nr.
85/2014, care se va completa, în mãsura
în care nu contravin, cu dispoziþiile
Codului de procedurã civilã (art. 1738,
848, 846 alin. (12), respectiv ale Codului
Civil (art. 1849), conform art. 342 din
aceeaºi Lege. Garanþia de participare
este de 10% din preþul de pornire fãrã
TVA. Garanþia nu este purtãtoare de
TVA. Detalierea completã a activelor ºi
condiþ i i le pe care trebuie sã le
îndepl ineascã ofertanþ i i pentru
participarea la licitaþie se regãsesc în
Caietul de sarcini aferent procedurii de
valorificare. Achiziþionarea Caietului de
sarcini este obl igator ie pentru
participarea la licitaþie ºi este în cuantum
de 1.000 Lei + TVA/Lot. Documentaþia de
înscriere la licitaþie va trebui depusã pânã
la ora 12:00 a zilei anterioare ºedinþei de
licitaþie, cu opis semnat, în care se vor
enumera documentele ºi numãrul de file,
la datele de contact ale acestuia, conform
detaliilor din publicaþia de vânzare. În
cazul în care, ziua anterioarã zilei de
desfaºurare a l ici taþ iei este o zi
nelucratoare, ziua se va împlini la ora
12:00 a primei zile lucrãtoare anterioare
zilei licitaþiei. Totodatã, în cazul în care
documentele vor fi depuse fizic la sediul
organizatorului licitaþiei, acestea vor fi
depuse în programul de muncã al
lichidatorului judiciar. De asemenea
documentele de înscriere la licitaþie pot fi
transmise în formã electronicã, în acelaºi
termen maxim, cu confirmare de primire,
la adresa de e-mail: bucureºti@citr.ro.
Cei interesaþ i pot obþ ine date
suplimentare ºi informaþii pe platforma de
vânzãri a l ichidatorului judiciar
sales.citr.ro / Bun cãutat OCTAGON
CONTRACTING & ENGINEERING S.A,
la telefon 0732.712.904 sau la adresa de
e-mail adrian.drãghici@citr.ro. *

EURO Insol SPRL lichidator judiciar al
DIOMA INTERNATIONAL EXIM S.R.L.,
anunþã vânzarea prin negociere directa a
activului Imobil teren în suprafaþã de 168
mp. aflat în str. Dumbrava Nouã, nr. 22A,
Sector 5, Bucureºti, la preþul de 30.000
EUR cãtre un promitent cumpãrãtor.
Lichidatorul judiciar invi tã toate
persoanele interesate sa depuna
supraoferte la sediul acestuia din
Bucuresti, Sector 5, Costache Negri,
nr.1-5, et.3, pânã la data de 07.03.2022,
ora 15:00, pasul de supraofertare fiind de
1500 EUR. Supraoferta va fi însoþitã de
documentele care legitimeaza persoana
juridica / fizica si reprezentantii acesteia,
precum si dovada (in original) a achitarii
unei garantii în cuantum de 10% din
preþul de pornire la care se adaugã pragul
de supraofertare. În cazul in care nu se
inregistreaza supraoferte pana la data de
07.03.2022, ora 15:00, se va incheia
imediat contractul de vanzare-cumparare
cu promitentul cumparator. In cazul in
care se inregistreaza supraoferte se va
trece la o procedura de ofetare cu plic
inchis, pornind de la minimum valorile
deja ofertate. Cumparatorul identificat
are dreptul de preemtiune la egalitate de
pret. Potent ial i i cumparator i au
posibilitatea sa se informeze cu privire la
activ prin achizitionarea unui dosar de
prezentare pentru suma de 3.000 RON +
TVA, care include accesul la imobil si la
detaliile cu privire la vanzare. Notã:
Conform evidenþelor Oficiului de
cadastru ºi publici tate imobil iatã
Bucureºti, Sector 5 asupra activului
imobiliar ce face obiectul prezentei
proceduri de valorificare este instituit un
sechestru asigurator în vederea
confiscãrii speciale ºi/sau confiscãrii
extinse, dispus de Ministerul Public -
Parchetul de pe lângã Tribunalul
Bucureºti în cadrul dosarului penal nr.
486/P/2014. Înscrierea fiind notatã în
evidenþele de Carte funciarã la data de
16.12.2014. Persoanele interesate pot
obtine informatii suplimentare la telefon
0725.154.005 de luni pânã vineri în
intervalul orar 10.00 – 15.00. *

SUBSCRISA EUROSMART FILIALA
Prahova SPRL, (fosta CITR Filiala
Prahova SPRL) cu sediul procesual de
comunicare a actelor ales în Bucureºti,
str. Maior Gheorghe ªonþu, nr. 6, parter,
sector 1, înregistratã în registrul UNPIR
sub numãrul RFO II - 0882 din data de
24.02.2017, având cod de identificare
fiscalã RO37193458 desemnatã în
calitate de lichidator judiciar al Societãþii
al AGROLI GROUP SRL (în faliment, in
banckruptcy, en fallite), cu sediul în
Comuna Crevedia, Aleea Combinatului
nr. 486, bloc corp C7, jud. Dâmboviþa,
CUI RO 18027009, înregistratã la ONRC
sub nr. J15/443/2008, prin Hotãrârea
intermediarã nr. 227/09.05.2016,
pronunþatã de Tribunalul Dâmboviþa -
Secþia a II-a Civilã de Contencios
Administrativ ºi Fiscal, în dosarul nr.
554/120/2014, organizeazã licitaþie
publicã competitivã cu preþ în urcare în
baza AC din data de 11.11.2021, pentru
valorificarea urmãtoarelor active: 1.
Pachet Mãrci Comerciale – valorificare la
pachet. Preþ de pornire 5.275 Lei exclusiv
TVA. Cu privire la TVA se vor aplica
prevederile legale în vigoare. Licitaþia va
avea loc prin mijloace de comunicare la
distanþã, în data de 04.03.2022, ora
14:00. În cazul neadjudecãrii, se vor mai
organiza licitaþii în data de 11.03.2022,

18.03.2022 ºi 25.03.2022, în aceleaºi
condiþii de preþ ºi orã. Garanþia de
participare este de 10% din preþul de
pornire fãrã TVA. Garanþia nu este
purtãtoare de TVA. Detalierea completã
a activelor ºi condiþiile pe care trebuie sã
le îndeplineascã ofertanþii pentru
participarea la licitaþie se regãsesc în
Caietul de sarcini aferent procedurii de
valorificare. Achiziþionarea Caietului de
sarcini este obl igator ie pentru
participarea la licitaþie. Documentaþia de
înscriere la licitaþie va trebui depusã
electronic, cu opis semnat, pe adresa de
email serban.araboaei@eurosmart.ro,
pânã la ora 14:00 a zilei lucrãtoare
anterioare ºedinþei de licitaþie. Cei
interesaþi pot obþine date suplimentare ºi
informaþii la telefon 0721.331.854 sau la
adresa de e-mail serban.araboaei
@eurosmart.ro. *

SUBSCRISA EUROSMART Fil iala
Prahova SPRL, (fosta CITR Filiala
Prahova SPRL) cu sediul procesual de
comunicare a actelor ales în Bucureºti,
str. Maior Gheorghe ªonþu, nr. 6, parter,
sector 1, înregistratã în registrul UNPIR
sub numãrul RFO II - 0882 din data de
24.02.2017, având cod de identificare
fiscalã RO37193458 desemnatã în
calitate de administrator judiciar al
Societãþii SMALL FINANCE S.A., (în
reorganizare, in judicial reorganisation,
en redressement) cu sediul social în
Bucureºti, Strada Negustori, nr. 34, ap. 2,
cam. 6, Sector 2, înregistratã la Oficiul
Registrului Comerþului de pe lângã
Tribunalul Bucureºti, având numãr de
Ordine în Registrul Comerþului
J40/10404/1995 ºi Cod Unic de
Înregistrare 7925551, desemnat prin
Încheierea din data de 19.10.2018,
pronunþatã în dosarul nr. 33135/3/2018,
aflat pe rolul Tribunalului Bucureºti –
Secþia a VII-a Civilã, organizeazã licitaþie
publicã competitivã cu preþ în urcare în
baza AC din data de 26.10.2021, pentru
valorificarea urmãtorului activ: Pachet
Terenuri Judeþul Ilfov compus din: 1)
Teren intravilan 3.100 mp Izvorani, Carte
Funciarã 54335, T60 P525 si 523 lot 2 sat
Izvorani, comuna Ciolpani, jud. Ilfov; 2) a)
Cota indiviza teren intravilan 6516 mp
Izvorani, - 5.500 mp - cartea funciarã nr.
62231 Ciolpani; - 1.016 mp - cartea
funciarã nr. 61297 Ciolpani; Suprafata de
5500 mp din cadrul Lotul 2, parcelele
513/17 – 513/9 – 521/13 -513/10,
tarlalele 58 si 59 in suprafata de 9.318 mp
si 1016 mp din cadrul : Lotul 3, parcelele
513/12 – 513/17 – 513/9 – 521/3 –
513/10, tarlalele 58 si 59, in suprafata de
3.373 mp; b) Teren intravilan 2.500 mp
Izvorani (cote din CF 61297 si 61296),
Carte Funciarã 61297 Ciolpani ºi Carte
Funciarã 62231 Ciolpani, cota
11562/100000 din suprafata de 3.373 mp
(cale de access), cota 22644/100000 din
suprafata de 9.318 mp 3) Teren intravilan
Gruiu 2000 mp. Carte Funciarã 53873.
T7/III P51/III/25 sat Silistea Snagovului,
comuna Gruiu, jud. Ilfov. 4) Teren
extravilan Tancabesti 17.500. Carte
Funciarã 103050, Carte Funciarã
103709. T225 P828, sat Tancabesti,
comuna Snagov, jud. Ilfov - teren 10.000
mp. T225 P828, sat Tancabesti, comuna
Snagov, jud. Ilfov - teren 7.500 mp. 5)
Teren extravilan 837 mp Izvorani. Carte
Funciarã 50448 Ciolpani. T60 6) Teren
extravilan 4.683 mp. Carte Funciarã
50477 Ciolpani. T58 7) Teren extravilan
382 mp. Carte Funciarã 50096 Ciolpani.
T58 8) Teren extravilan arabil 4.273 mp.
Carte Funciarã 108 (CF sporadic 50450)
Ciolpani. T.1, P.1/238/1 9) Teren
extravilan arabil 5.000 mp. Carte
Funciarã 61489 (CF sporadic) 50097
Ciolpani. T.1, P.4/12 Activul se valorificã
la pachet Preþ de pornire 2.628.794 Lei
exclusiv TVA. Cu privire la TVA se vor
aplica prevederile legale în vigoare.
Licitaþia va avea loc prin mijloace de
comunicare la distanþã, în data de
04.03.2022, ora 14:00. În cazul
neadjudecãrii, se va mai organiza o
licitaþie în data de 11.03.2022, în aceleaºi
condiþii de preþ, orã ºi locaþie. Garanþia de
participare este de 10% din preþul de
pornire fãrã TVA. Garanþia nu este
purtãtoare de TVA. Detalierea completã
a activelor ºi condiþiile pe care trebuie sã
le îndeplineascã ofertanþii pentru
participarea la licitaþie se regãsesc în
Caietul de sarcini aferent procedurii de
valorificare. Achiziþionarea Caietului de
sarcini este obl igator ie pentru
participarea la licitaþie. Documentaþia de
înscriere la licitaþie va trebui depusã
electronic, cu opis semnat, pe adresa de
email serban.araboaei@eurosmart.ro,
pânã la ora 14:00 a zilei lucrãtoare
anterioare ºedinþei de licitaþie. Cei
interesaþi pot obþine date suplimentare ºi
informaþii la telefon 0721.331.854 sau la
adresa de e-mail serban.araboaei
@eurosmart.ro. *

SC ENCON PLUS S.R.L. – societate in
faliment, prin lichidator judiciar Evoinsol
SPRL, anunta vanzarea prin licitatie
publica deschisa ascendenta cu strigare
a urmatoarelor bunurilor aflate in
patrimoniul societatii: Autoturism Dacia
1310 CL, an fabricatie 1995, la pretul de
56 Euro, exclusiv TVA; Autoturism
Daewoo Espero, an fabricatie 1996, la
pretul de 93 Euro, exclusiv TVA;
Autoturism Volkswagen Passat, an
fabricatie 2006, la pretul de 630 Euro,
exclusiv TVA, Autoturism Dacia Logan
Berlina, an fabricatie 2006, la pretul de
250 Euro, exclusiv TVA, Autoturism
Dacia Logan Berlina, an fabricatie 2006,
la pretul de 326 Euro, exclusiv TVA,
Autoturism Ford Fiesta, an fabricatie
2005, la pretul de 505 Euro, exclusiv
TVA, Autobus Ford Econoline E350, an
fabricatie 1996, la pretul de 927 Euro,
exclusiv TVA, , Remorca P2000, an
fabricatie 1991, la pretul de 192 Euro,
exclusiv TVA; echipamente tehnologice,
aparatura de masura si birotica si
echipamente IT, la pretul total de 2.537
Euro, exclusiv TVA. Licitatiile se vor
organiza incepand cu data de
09.03.2022, ora 13,00, la sediul
lichidatorului judiciar din B-dul Ghencea
nr. 134, etaj 1, ap. 58, sector 6, Bucuresti.
(vis-a-vis de Stadionul Steaua, Centrul
de mobila ELITE, etaj 1). In situatia in
care bunurile nu vor fi adjudecate la
termenul initial stabilit pentru licitatie,
sedintele de licitatie se vor relua

saptamanal, in zilele de miercuri, la orele
indicate. Garantia de participare la
licitatia publica este in cuantum de 10%
din pretul de pornire la vanzare pentru
bunurile pentru care se liciteaza (suma
platita in lei, la cursul BNR din data platii),
aceasta urmand a fi achitata in contul de
insolventa al societatii debitoare indicat in
caietul de sarcini, cel mai tarziu cu 24h
inainte de data si ora stabilita pentru
licitatie. Caietul de sarcini poate fi
achizitionat, contra cost, de la sediul
l ichidatorului judiciar in zilele de
luni-vineri, intre orele 900-1700 si
reprezinta o conditie obligatorie pentru
participarea la licitatie. Inscrierea la
licitatie se poate face, cel mai tarziu, cu
24h (lucratoare) inainte de data si ora
stabilita pentru desfasurarea licitatiei
(zilele de joi), la orele indicate, la sediul
lichidatorului judiciar, termen pana la
care se depune documentatia completa
necesara part ic ipari i la l ic i tat ie,
mentionata in caietul de sarcini. Informatii
suplimentare se pot obtine la numarul de
telefon 0214134291 sau la e-mail:
office@evoinsol.ro. *

ANUNT DE VANZARE FIBEC SA - în
fal iment, CUI RO7904400, J29/
1846/1995, cu sediul în Cîmpina, str.
Ecaterina Teodoroiu, nr. 24, jud.
Prahova, dosar 6939/105/2014 -
Tribunalul Prahova, prin lichidator
judiciar CII Dogeanu Olga si CII
Constantin Valericã (email: insolventa.
dogeanu@gmaill, telefon 0722610833,
0722534379, fax 0244335033),
organizeazã , la data de 03.03.2022- ora
10.30, la adresa din Câmpina, str.
Muscelului, nr. 40, LICITAÞIE PUBLICÃ
cu strigare pentru valorificarea terenului
in suprafata de 34.030 mp , situat in
comuna Manesti, jud.Prahova, la pretul
de 30% din pretul estimat in raportul de
evaluare. Nr. crt. Denumire bun 1. Teren
în suprafaþã de 34.030 mp , compus din: -
teren extravilan în suprafaþã de 12500
mp, Tarla 50, Parcelele 384/2, 385/2,
386/2, 226/2 ºi Tarla 38, parcela 300/2,
numãr cadastral 194, numãr cadastral
nou 20996 la pretul de 30% din pretul de
12.500 euro , respectiv 3.750 euro; -
teren extravilan în suprafaþã de 15000
mp, Tarla 50, Parcelele 384/1, 385/1,
386/1, 226/1 ºi Tarla 38, parcela 300/1,
numãr cadastral 193, numãr cadastral
nou 20995 la pretul de 30% din 15.000
euro, respectiv 4.500 euro ºi - teren
extravilan în suprafaþã de 6530 mp, Tarla
50, Parcelele 384/3, 385/3, 386/3, numãr
cadastral 195, numãr cadastral nou
20997 la pretul de 30% din pretul de
6.530 euro , respectiv 1.959 euro.
Preþurile nu conþin TVA. Înscrierea la
licitaþie se face cu cel puþin 24 ore înainte
de ora de începere a licitaþiei. Garanþia de
participare este de 10% din preþul de
pornire licitatie a bunului iar pasul de
licitaþie este de 1% din preþul de
strigare.Taxa de participare este de 200
lei + TVA si include obtinerea caietului de
sarcini, care se poate procurã în zilele
lucrãtoare, între orele 12.00-16.00 de la
adresa din Campina, str. Muscelului,
nr.40. Celelalte zile de licitatie , vor fi pe
09,16 si 23.03.2022 , ora 10.30.
Informaþii se pot obþine la numãrul
0761635724. *

EXPERT INSOLVENÞÃ SPRL în calitate
de lichidator judiciar al GRUPULUI
SILVA CHIMINDIA ANUNÞÃ
VÂNZAREA PRIN LICITAÞIE PUBLICÃ
A URMÃTOARELOR ACTIVE: 1.
FABRICÃ DE LEMN, compusã din teren
ºi construcþii, înscrise în CF 60172, CF
60173, CF 60174, CF 60175, CF 60176,
CF 61018, CF 60160, CF 30344, în bloc
cu echipamentele tehnologice
(uscãtoare, compresor, centralã termicã,
etc.) aparatele de mãsurã ºi control,
mobilier biroticã, materii prime, materiale
auxiliare, combustibili, bunuri aflate în
proprietatea societãþilor Silva Construct
SRL, Silva Industry SRL, Silva Lemntex
SRL, situate în Sat Chimindia, Comuna
Hãrãu, nr. 121D, Jud. Hunedoara. Preþul
de pornire al licitaþiei este de 2.235.852
lei, exclusiv TVA. 2. AUTOTRACTOR
DAF, an fabricaþie 2004, 12580 cmc, la
preþul de 16.200 lei, exclusiv TVA. 3.
USCÃTOARE LEMN – 3 buc. la preþul
total de 30.000 lei, exclusiv TVA. 4.
GATER ORIZONTAL FORESTOR, nr.
inv. 30010, la preþul de 1.500 lei, exclusiv
TVA. Licitaþia va fi organizatã la sediul
l ichidatorului judiciar în data de
17.03.2022, ora 11:00. Ofertanþii sunt
obl igaþ i sã se prezinte la sediul
lichidatorului judiciar cu cel puþin 24 de
ore înainte de data organizãrii licitaþiei, în
vederea depuneri i garanþ iei de
participare la licitaþie de 10% din preþul de
pornire a licitaþiei, precum ºi pentru
achiziþionarea caietului de sarcini. În caz
de neadjudecare, licitaþia se va relua în
datele de 24.03.2022, 31.03.2022,
07.04.2022, 14.04.2022, 21.04.2022,
28.04.2022 ºi 05.05.2022, în aceleaºi
condiþii. Toþi cei care pretind vreun drept
asupra bunurilor scoase la vânzare sunt
invitaþi sã anunþe lichidatorul judiciar cu

48 de ore înainte de data licitaþiei.
Informaþii suplimentare se pot obþine la:
Tel: 0354.405.232, Fax: 0254.713.311,
Mobil: 0726.785.348, Email: office@
expertinsolventa.ro *
INFORMAÞII generale privind autoritatea
contractantã,în special denumirea,
CIF,adresa, tel./fax ºi/sau adresa de
e-mail, persoanã de contact:-Oraºul
Cristuru Secuiesc, Cristuru Secuiesc,
Piaþa Libertãþii nr.27, jud.Harghita,
tel.0266242190, fax-0266206012,
email:office@keresztur.ro. 2.Informaþii
generale privind obiectul procedurii de
licitaþie publicã,în special descrierea ºi
identificarea bunului care urmeazã sã fie
închiriat:-Teren, situat în oraºul Cristuru
Secuiesc, jud.Harghita, în suprafaþã de
5000mp, aparþinând domeniului privat al
Oraºului Cristuru Secuiesc, înscris în
C.F.nr.55156, nr.cad.55156. Închirierea
se face conform art.333,art.335 din
O.U.G.57/2019, ºi conform H.C.L.
nr.24/20.01.2022. 3.Informaþii privind
documentaþia de atribuire:-se regãsesc
în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau
modalitaþ i le prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaþ iei de
atribuire:-documentaþia de atribuire se
poate ridica de la sediul Oraºului Cristuru
Secuiesc. 3.2.Denumirea ºi datele de
contact ale serviciului/compartimentului
din cadrul instituþiei de la care se poate
obþine un exemplar din documentaþia de
atribuire:-biroul de relaþii cu publicul,
oraºul Cristuru Secuiesc, str.Libertãþii
nr.27, jud.Harghita. 3.3.Costul ºi
condiþiile de platã pentru obþinerea
acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019
privind Codul administrativ:-20 lei,se
poate achita cu numerar,la casieria
Oraºului Cristuru Secuiesc. 3.4.Data-
limitã pentru solicitarea clarificarilor:-
10/03/2022, ora 14.00. 4. Informaþii
privind ofertele:-4.1.Data-limitã de
depunere a ofertelor:-18/03/2022, ora
09.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele:-Oraºul Cristuru Secuiesc,
str .Libertãþ i i nr.27, jud.Harghita.
4.3.Nr.de exemplare în care trebuie
depusã fiecare ofertã:-un exemplar.
5.Data ºi locul la care se va desfãºura
ºedinþa publ icã de deschidere a
ofertelor:-18/03/2022, ora 11.00,la sediul
Oraºului Cristuru Secuiesc, str.Libertãþii
nr.27, jud.Harghita. 6.Denumirea,
adresa, telefon ºi/sau adresa de e-mail
ale instanþei competente în soluþionarea
litigiilor apãrute ºi termenele pentru
sesizarea instanþei:-Tribunalul Harghita,
Miercurea-Ciuc, str.Szász Endre nr.6,
jud.Harghita, tel.0266371616, fax-
0266314482, e-mail:tr-harghita@just.ro.
7.Data transmiterii anunþului de licitaþie
cãtre instituþiile abilitate,în vederea
publicãrii:-24/02/2022. *
WEST INSOLVENCY MANAGEMENT
IPURL, cu sediul în Timiºoara, 300571,
str. Cerna, nr.13, sc.B, parter, ap.3, jud.
Timiº, tel./fax 0256/289373, mobil
0722654607, e-mail office@wim.ro, web
http://www.wim.ro/, in calitate de
lichidator judiciar al debitorului UNTIM
SA (în faliment, in bankruptcy, en faillite
-în dosar nr.2361/30/2010, al Tribunalului
Timiº), CIF 1806896, J35/34/1991, cu
sediul social în Timiºoara, str. Ghe.
Lazãr, nr.17, jud. Timiº, VINDE LA
LICITAÞIE urmãtoarele bunuri: IMOBILE,
constând în teren intravilan în suprafaþã
de 2.816 mp, evaluat la preþul de 12.700
Euro ºi casã evaluatã la 2.100 Euro,
înscrise în CF 405789 Dudeºtii Vechi,
situate în localitatea Cheglevici, nr.92,
jud. Timiº. Preþul de pornire la licitaþie fãrã
TVA al imobilelor de mai sus, care se
vând împreunã, este de 11.100 Euro, din
care 9.525 Euro pentru teren ºi 1.575
Euro pentru casã. Licitaþia va avea loc la
sediul lichidatorului judiciar joi 3 martie
2022 ora 14. În caz de neadjudecare se
vor organiza licitaþii în fiecare zi de joi ora
14, începând cu data de 10.03.2022, cu
excepþia sãrbãtorilor legale. Informaþii
suplimentare se pot obþine la tel.
0722654607 ºi pe site-ul sau la sediul
lichidatorului judiciar. *

S.C. EMANUEL ONOFREI S.N.C.
Botoºani-în faliment, vinde prin licitaþie
(Botoºani, str.1 Decembrie 48), în
02.03.2022, orele 09:00, FERMÃ
CREªTERE PUI, Cucorãni, jud.
Botoºani, compusã din: 5 hale
zootehnice/buncãre, Scsol=10.465 m.p.,
magazie, post trafo ºi teren=25.172 m.p.
Preþul=599.440 euro, plus T.V.A.
Tel:0744/85.31.58. *

S.C. VALSERG S.R.L.-în faliment, vinde
prin licitaþie publicã deschisã cu strigare
(Botoºani, str.1 Decembrie 48), în
07.03.2022, orele 11:00, MICROFERMÃ
ZOOTEHNICÃ, în sat Lunca, jud.
Suceava, compusã din: sediu, filtru
sanitar, bazin apã, magazie furaje, halã
îngrãºare porci-2 buc., ut i l i tãþ i .

LICITATII
(urmare din pagina 10)

(continuare în pagina 12)
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Preþul=1.719.732 lei, plus T.V.A.
Tel:0744/85.31.58. *

C.I.I.-LIAHU DORU organizeazã licitaþie
publicã, competitivã cu strigare pentru
vânzarea urmãtorului Bun imobil -Cladire
cu destinaþia Atelier situatã în strada
Muncitorului, nr.1, Loc Darabani,
construcþie cu nivelul P+1, cu o suprafaþã
construitã de 197 mp ºi o suprafaþã
construitã desfãºuratã de 305 mp,
construcþie ce ocupã un teren de 197 mp,
din care 75 mp sunt proprietatea
debitoarei, preþul de pornire la licitatie
este de 14.235,00 Euro. Preþul nu conþine
TVA. Licitaþia va avea loc în data de
15.03.2022, ora 13:00, la sediul C.I.I.
LIAHU DORU din municipiul Botoºani,
str. 1 Decembrie nr.47, jud. Botoºani.
Persoanele interesate vor achiziþiona
contra cost caietul de sarcini cu toate
informaþiile necesare de la sediul
l ichidatorului judiciar. În cazul
neadjudecãrii licitaþia se repetã de cinci
ori la interval de douã sãptãmâni, astfel:
29.03.2022, ora 13, 12.04.2022, ora 13,
26.04.2022, ora 13, 10.05.2022, ora 13,
24.05.2022, ora 13. Toþi cei care posedã
un drept real asupra bunurilor scoase la
vânzare au obligaþia, sub sancþiunea
decãderii, de a face licitatorului dovada
acestuia, pânã în preziua licitaþiei. Relaþii
la tel .0231531000, www.l ic i tat i i -
insolventa.ro. *

ALFA & Quantum Consulting SPRL,
Timiºoara, str. Albinelor nr. 70 A-B, jud.
Timiº, RFO II 0235, Fax: 0356/818431,
e-mail: contact@aqc.ro, lichidator al SC
Direm Consulting SRL, CUI: 14232000,
sediul: Sat Ghiroda, str. Calea Lugojului,
nr. 67, jud. Timiº; ORC J35/1125/2001,
Dosar nr. 8621/30/2013, Tribunal Timiº,
organizeazã licitaþie publicã, conform
caietelor de sarcini , care pot f i
achiziþionate pe cheltuiala solicitantului la
sediul lichidatorului, în vederea vânzãrii
bunurilor mobile a SC Direm Consulting
SRL. I. La Mijloacele fixe - echipamente
construcþii ºi utilaje instalaþii- începând cu
cel mai bun preþ oferit. Licitaþia are 12
termene ºi se desfãºoarã la sediul
lichidatorului judiciar, la ora 11, în
urmãtoarele date: 07.03.2022;
09.03.2022; 10.03.2022; 14.03.2022;
16.03.2022; 17.03.2022; 04.04.2022;
06.04.2022; 07.04.2022; 11.04.2022;
13.04.2022; 14.04.2022. II. La Stocul de
marfã – fitinguri- - începând cu cel mai
bun preþ oferit. Licitaþia are 12 termene ºi
se desfãºoarã la sediul lichidatorului
judiciar, la ora 11, în urmãtoarele date:
07.03.2022; 09.03.2022; 10.03.2022;
14.03.2022; 16.03.2022; 17.03.2022;
04.04.2022; 06.04.2022; 07.04.2022;
11.04.2022; 13.04.2022; 14.04.2022.
Toþi cei care vor sã cumpere bunurile sunt
invitaþi sã se prezinte la termenul de
vânzare, la locul fixat în acest scop ºi
pânã la acel termen sã prezinte oferte de
cumpãrare conform caietului de sarcini.
Ofertanþii vor depune documentele
necesare, conform caietului de sarcini, la
sediul lichidatorului judiciar, pânã cel
târziu la orele 11:00, în urmãtoarele date,
anterior licitaþiei la care se doreºte
participarea: 04.03.2022; 08.03.2022;
09.03.2022; 11.03.2022; 15.03.2022;
16.03.2022; 01.04.2022; 05.04.2022;
06.04.2022; 08.04.2022; 12.04.2022;
13.04.2022. Bunul se vinde liber de
sarcini conform art. 53 din legea 85/2006.
Toþi cei care pretind vreun drept asupra
bunului sunt somaþi sã îl anunþe
lichidatorului înainte de data stabilitã
pentru vânzare în termenele ºi sub
sancþ iuni le prevãzute de lege.
Documentaþia trebuie sã cuprindã:
dovada achitãrii contravalorii Caietelor
de sarcini nr. 382/20/ITM/2013 în sumã
de 200 lei+TVA ºi nr. 384/20/ITM/2013 în
sumã de 200 lei+TVA, garanþia de
participare în valoare de 90 euro+TVA
pentru mijloacele fixe ºi 374 euro+TVA
pentru stocul de marfã, depuse în contul
de lichidare RO63 PIRB 3701 7734 5000
1000 al SC DIREM CONSULTING SRL,
deschis la Piraeus Bank, împuternicirea
acordatã persoanei care reprezintã
ofertantul la licitaþie, documente care
cert i f icã identi tatea ºi cal i tatea
ofertantului. *

SCP EXPERT SPRL, in calitate de
lichidator judiciar al SC DAVIKER
CARGO SRL, anunta vanzarea, conform
Legii 85/2014, prin licitatie publica,
deschisa, cu strigare a urmatoarelor
bunuri: - Autotractor marca DAF XF
105.460 (defect), an fabricatie 2017, cca
400.000 km, la pretul de 17.600 euro -
Semiremorca marca KRONE SD, an
fabricatie 2014, necesita inlocuirea
sitemului de franare, la pretul de 5.800
euro - Semiremorca marca KRONE SD,
an fabricatie 2014, necesita inlocuirea
sitemului de franare, la pretul de 5.800
euro Preturile mentionate nu includ TVA
care este taxabil in conformitate cu
prevedeile codului fiscal. Licitatia pentru
bunurile susmentionate va avea loc la
data de 04.03.2022 ora 12,00, la sediul
lichidatorului judiciar EXPERT SPRL din
Arad, str. D. Bolintineanu, nr. 5, et. 1, jud.
Arad. In caz de neadjudecare, licitatia se
va relua in data de 11.03.2022, ora 12,00.
Regulamentul de desfasurare a licitatiei
se poate consulta la sediul lichidatorului
judiciar. Garantia de participare la licitatie
este egala cu 10% din pretul de pornire,
exclusiv TVA al bunurilor licitate. Poate
participa la licitatie orice persoana fizica
sau juridica care indeplineste conditiile
din regulamentul de licitatatie, care, pana
in ziua anterioara licitatiei la ora 16,00, a
depus garantia de participare la licitatie la
la sediul lichidatorului judiciar, sau, a
prezentat copia ordinului de plata privind
achitarea garantiei . Informati i
suplimentare se pot obtine la sediul
lichidatorului judiciar EXPERT SPRL -
telefon 0257 259740 – Jurma Mariana. *

EXPERT INSOLVENÞÃ SPRL Filiala
Bucureºti, în calitate de lichidator judiciar
al ECO SOLUTION SA (în faliment),
organizeazã licitaþie publicã competitivã
cu strigare, cu respectarea Legii nr.
85/2014 ºi a regulamentului de licitaþie,
pentru vânzarea urmãtoarelor bunuri:
-Bunuri mobile: 1. Conductã gaz
sinteticã, preþ 109.800 lei; 2. Platformã
betonatã, preþ 43.200 lei; 3. Arzãtor dual

gaz metan -gaz sintetic, preþ 179.100 lei;
4. Echipament analizã C02 pentru
up-grade sisterr, preþ 25.200 lei; 5.
Instlatie GR., preþ 5.400 lei. 6. Sistem de
monitorizare continuar S02. NOx. Cot,
preþ 168.300 lei, 7. Dacia 106-10, preþ
630 lei (preþul de pornire nu cuprinde
TVA, acesta urmând a fi calculat conform
prevederilor Codului Fiscal la data
transferului dreptului de proprietate).
Detalierea bunurilor se regãseºte în
caietul de sarcini , care poate f i
achiziþionat de la sediul lichidatorului
EXPERT INSOLVENÞÃ SPRL Filiala
Bucureºti. Licitaþia va avea loc în data de:
08.03.2022, ora 15.00 la sediul
l ichidatorului judiciar, din Str.
Turturelelor, nr. 11A, Phoenicia Business
Center, corp C, et. 5, Sector 3, Bucuresti.
În caz de neadjudecare, licitaþia se va
repeta în data de 15.03.2022;
22.03.2022; 29.03.2022, cu acelaºi preþ
de pornire, la aceeaºi locaþie ºi orã.
Garanþia de participare este de 10% din
preþul de pornire. Documentaþia de
înscriere la licitaþie va trebui depusã la
registratura lichidatorului judiciar cu cel
puþin 24 de ore înainte de data ºi ora
organizãrii licitaþiei. Condiþiile pe care
trebuie sã le îndeplineascã ofertanþii
pentru participarea la licitaþie, sunt
precizate în Regulamentul cuprinzând
instrucþiunile de desfãºurare a licitaþiei,
care este anexã la Caietul de sarcini. Cei
interesaþi pot obþine date suplimentare ºi
informaþ i i la adresa de e-mail
bucuresti@expertinsolventa.ro ºi la
numãrul de telefon: 0724.348.732. *

SUBSCRISA TURMAC INSOLVENCY
IPURL, cu sediul în Bd.Unirii nr. 78, Bl.
J2, Sc. 2, Etj. 3, Ap. 39, Sector 3,
Bucuresti, reprezentata prin asociat
coordonator Turmac Mihaela, în calitate
de lichidator judiciar al debitorului
FAVORIT RESIDENCE SRL, cu sediul în
Bucureºti, Str. Navodari, Nr.19, Et.2,
Sector 1, avand CUI 21796967, nr. de
ordine in registrul comertului
J40/10039/2007, desemnat prin sentinta
civila din data de 10.11.2020, pronuntata
de Tribunalul Bucuresti – Secþia a VII-a
Civila in Dosarul nr. 5591/3/2016, anunta
scoaterea la vanzare a bunurilor imobile:
1. Loc de parcare nr.09, situat in
Bucuresti, Sector 6, Str. Lt. Av. Gheorghe
Caranda, Nr.42, Et. S, Ap. Parcare 09,
sut i la: 12,17mp, inscris in CF
nr.203590-C1-U43 Bucuresti Sector 6,
avand nr. cadastral 203590-C1-U43, cu
valoare de piata de 10.000 euro exclusiv
TVA. 2. Loc de parcare nr.17, situat in
Bucuresti, Sector 6, Str. Lt. Av. Gheorghe
Caranda, Nr.42, Et. S, Ap. Parcare 17,
sut i la: 12,13mp, inscris in CF
nr.203590-C1-U51 Bucuresti Sector 6,
avand nr. cadastral 203590-C1-U51, cu o
valoare de piata de 12.000 euro exclusiv
TVA. 3. Loc de parcare nr.12, situat in
Bucuresti, Sector 6, Str. Lt. Av. Gheorghe
Caranda, Nr.42, Et. S, Ap. Parcare 12,
sut i la: 12mp, inscris in CF
nr.203590-C1-U46 Bucuresti Sector 6,
avand nr. cadastral 203590-C1-U46, cu o
valoare de piata de 12.000 euro exclusiv
TVA. Prima vanzare a bunurilor se va
organiza in data de 03.03.2022, ora
12.00, prin licitatie publica cu strigare. In
cazul in care bunurile nu se vor vinde la
primul termen de licitatie, se vor organiza
alte sedinte de licitatie, saptamanale in
data de 10.03.2022, 17.03.2022,
24.03.2022, 31.03.2022 la aceeasi ora si
in aceleasi conditii. Locul de desfasurare
al licitatiilor este la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii nr.78,
bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3. Relatii
suplimentare se pot obtine la tel.
031.805.21.25, email: office@turmac
insolvency.ro. *

SUBSCRISA TURMAC INSOLVENCY
IPURL, cu sediul in Bd.Unirii nr. 78, Bl. J2,
Sc. 2, Etj. 3, Ap. 39, Sector 3, Bucuresti,
reprezentata prin asociat coordonator
Turmac Mihaela, in calitate de lichidator
judiciar al debitorului EURO LIV
PARTNER SRL, cu sediul in Municipiul
Roman, Str. TEIULUI, Nr. 20, Bloc 3, Ap.
1, Judet Neamt, avand CUI 15521139, nr.
de ordine in registrul comertului
J27/833/2003, desemnata prin
Hotararea intermediara nr. 461 din data
de 02.12.2021, pronuntata de Tribunalul
Neamt Sectia a II-a Civila de Contencios
Administrativ si Fiscal, in Dosarul nr.
437/103/2020, in conformitate cu
dispozitiile art. 154 din Legea nr.
85/2014, anunta scoaterea la vanzare,
individuala, a bunurilor imobile aflate in
patr imoniul societat i i debitoare,
respectiv: teren extravilan, in suprafata
de 2.500 mp, situat in Judetul Neamt,
tarlaua Valea Danciului, la pretul de
1.300 Eur exclusiv TVA, echivalentul a
6.399 Lei, exclusiv TVA; teren extravilan,
in suprafata de 5.500 mp, situat in Judetul
Neamt, tarlaua Ciritei RI, la pretul de
2.800 Eur exclusiv TVA, echivalentul a
13.783 Lei, exclusiv TVA; teren
extravilan, in suprafata de 10.000 mp,
situat in Judetul Neamt, tarlaua Tautu RI,
la pretul de 5.000 Eur exclusiv TVA,
echivalentul a 24.613 Lei, exclusiv TVA;
teren extravilan, in suprafata de 8.000
mp, situat in Judetul Neamt, tarlaua In
Padure, la pretul de 4.000 Eur exclusiv
TVA, echivalentul a 19.690 Lei, exclusiv
TVA; teren neimprejumuit, in suprafata
de 5.000 mp, situat in Judetul Neamt,
Localitatea Butnaresti si extravilan
Comuna Secuieni, tarlaua Siliste, la
pretul de 2.500 Eur exclusiv TVA,
echivalentul a 12.307 Lei, exclusiv TVA;
teren extravilan, in suprafata de 10.000
mp, situat in Judetul Neamt, tarlaua
Tautu RII, la pretul de 5.000 Eur exclusiv
TVA, echivalentul a 24.613 Lei, exclusiv
TVA; teren extravilan, in suprafata de
18.404 mp, situat in Judetul Neamt,
tarlaua Ciritei R I, la pretul de 9.200 Eur
exclusiv TVA, echivalentul a 45.288 Lei,
exclusiv TVA; teren extravilan, in
suprafata de 4.000 mp, situat in Judetul
Neamt, tarlaua Cornit, la pretul de 2.000
Eur exclusiv TVA, echivalentul a 9.845
Lei, exclusiv TVA; teren extravilan, in
suprafata de 1.500 mp, situat in Judetul
Neamt, tarlaua PE ANTALIEI, la pretul de
800 Eur exclusiv TVA, echivalentul a
3.938 Lei, exclusiv TVA. *

ANUNT PRIVIND VANZAREA IN BLOC
A ACTIVELOR SC AGETAPS SRL (in
faliment) AGETAPS SRL (in faliment)
prin lichidator judiciar FIDUCIA S.P.R.L.

scoate la vanzare, in bloc, prin licitatie
publica deschisa cu strigare, urmatoarele
bunuri: Bunuri imobile. - Teren extravilan
in suprafata de 10.800 mp, nr.cadastral
32120, CF 32120 a loc. Bolintin Deal. -
Teren extravilan in suprafata de 1.100
mp, nr. cadastral 2865, CF 32141 a loc.
Bolintin Deal. - Teren situat in Calea
Feldioarei, nr.75C, Brasov, in suprafata
de 4.650 mp, nr.cadastral 125641, CF
125641 a loc. Brasov. - Teren situat in
Calea Feldioarei, nr.75C, Brasov, in
suprafata de 2.513 mp, nr.cadastral
125643, CF 125643 a loc. Brasov si
constructia extindere hala depozit cu o
suprafata construita la sol de 1.508 mp –
125643-C1. - Teren situat in Calea
Feldioarei, nr.75C, Brasov, in suprafata
de 1.680 mp, nr.cadastral 125644, CF
125644 a loc. Brasov si constructia
extindere hala depozitare confectii
metalice regim P+M cu o suprafata
construi ta la sol de 1.008 mp –
125644-C1. - Teren situat in Calea
Feldioarei, nr.75C, Brasov, in suprafata
de 930 mp, nr.cadastral 125645, CF
125645 a loc. Brasov si constructia
extindere sediu administrativ cu o
suprafata construita la sol de 558 mp –
125645-C1. - Teren situat in Calea
Feldioarei, nr.75C, Brasov, in suprafata
de 2.339 mp, nr.cadastral 125714, CF
125714 a loc. Brasov. - Teren situat in
Calea Feldioarei, nr.75C, Brasov, in
suprafata de 1.253 mp, nr.cadastral
125715, CF 125715 a loc. Brasov si
constructia edificata pe acesta hala
depozitare P+M cu o suprafata construita
la sol de 752 mp – 125715-C1. - Teren
situat in Calea Feldioarei, nr.75C,
Brasov, in suprafata de 1.680 mp,
nr.cadastral 125716, CF 125716 a loc.
Brasov si constructia edificata pe acesta
hala depozitare P+M cu o suprafata
construi ta la sol de 1.008 mp –
125715-C1. - Teren situat in Calea
Feldioarei, nr.75C, Brasov, in suprafata
de 1.510 mp, nr.cadastral 131354, CF
131354 a loc. Brasov si constructia
edificata pe acesta hala depozitare P+M
cu o suprafata construita la sol de 901 mp
– 131354-C1. - Teren situat in Brasov in
suprafata de 513 mp, nr.cadastral
10464/3/2/3, CF 101524 a loc. Brasov si
constructia edificata pe acesta hala
prestari servicii si garaj in regim P+E
intermediar – 10464/3/2/3. - Teren situat
in Brasov, in suprafata de 711 mp,
nr.cadastral 110374, CF 110374 a loc.
Brasov si constructia edificata pe acesta
cu o suprafata construita la sol de 711
mp, hala prestari servicii regim P –
11374-C1. - Constructia avand numar
cadastral 10464/3/2/2/1 (subsol – 7
incapari si dependinte) impreuna cu cota
indiviza de 60,91 mp. - Constructia avand
numar cadastral 10464/3/2/2/2 (parter - 2
incaperi si dependinte) si cota indiviza de
70,88 mp. - Constructia avand numar
cadastral 10464/3/2/2/3 (etaj 1 – 6
incaperi si dependinte) si cota indiviza de
75,12 mp. - Constructia avand numar
cadastral 10464/3/2/2/4 (etaj 2 – 7
incaperi si dependinte) si cota indiviza de
teren 77,61 mp. - Constructia avand
numar cadastral 10464/3/2/2/5
(mansarda – 2 camere si dependinte) si
cota indiviza de teren de 52,19 mp. -
Teren in suprafata de 8.000 mp,
nr.cadastral 101681, CF 101681. - Teren
in suprafata de 20.000 mp, nr.cadastral
101683, CF 101683. - Teren in suprafata
de 10.150 mp, nr.cadastral 101682, CF
101682. - Teren in suprafata de 10.000
mp, nr.cadastral 101684, CF 101684. -
Teren in suprafata de 7.131 mp,
nr.cadastral 1012444, CF 102444 si
construct i i le edif icate pe acesta
identificate cu nr.cadastrale 102444-C1 –
hala 1 cu o suprafata construita la sol de
1.842 mp, 102444-C2 – hala 2 cu sediu
firma P+E cu o suprafata construita la sol
de 1.329 mp si 102444-C3 – hala nr.4 cu
o suprafata construita la sol de 1.242 mp.
- Teren in suprafata de 8.990 mp,
nr.cadastral 102294, CF 102294 si
construct i i le edif icate pe acesta
identificat cu nr.cadastral 102294-C1 –
hala numarul 5 cu o suprafata construita
la sol de 4.038 mp. - Teren in suprafata
de 7.994 mp, nr.cadastral 103050, CF
103050 si constructia edificata pe acesta
identificata cu nr.cadastral 103050-C1 –
hala confectii metalice cu o suprafata
construita la sol de 2.247 mp. - Teren in
suprafata de 7.839 mp, nr.cadastral
103051, CF 103051. - Teren in suprafata
de 7.592 mp, nr.cadastral 103920, CF
103920. - Teren in suprafata de 40 mp,
nr.cadastral 103921, CF 103921 pe care
este amplasat un post trafo in temeiul
unui drept de superficie pe o perioada de
99 de ani in favoarea ICCO Energ SRL. -
Teren in suprafata de 10.000 mp,
nr.cadastral 104162, CF 104162. - Teren
in suprafata de 10.000 mp, nr.cadastral
104168, CF 104168. - Teren in suprafata
de 7.498 mp, nr.cadastral 101662, CF
101662. - Teren in suprafata de 7.500
mp, nr.cadastral 101549, CF 101549. -
Teren in suprafata de 7.850 mp,
nr.cadastral 102358, CF 102358. Sacele.
- Teren in suprafata de 23.453 mp,
nr.cadastral 101006, CF 101006. Bunuri
mobile Fier vechi. Nr. crt Denumire mijloc
fix Valoare de recuperare (kg) 1 aparat de
lipit “Varimat” 50 kg 2 aparat de sudura
“Intra” 2100ce230/400 100 kg 3 aparat de
sudura “Mig” 445w 50 kg 4 aparat de
sudura “Mig”445 w 50 kg 5 aparat de
sudura complet Mig 445+dvk 50 kg 6
aparat de sudura complet Mig 445+dvk
50 kg 7 aparat sudare 300a cu accesorii
50 kg 8 aparat sudare 300a cu accesorii
50 kg 9 aparat sudura (Dia Prest) 100 kg
10 aparat sudura Cady arc 251ia32 50 kg
11 aparat sudura cap-cap dn315 100 kg
12 aparat sudura Lincon 270s380v 100
kg 13 aparat sudura portabil Esab Caddy
50 kg 14 automat Laron 230v/4600w 100
kg 15 circular 1255 reich 150 kg 16 cofrag
pt.stalpi (complet cu accesorii) 20 kg 17
cofrag pt.stalpi (complet cu accesorii) 20
kg 18 cofrag pt.stalpi (complet cu
accesorii) 20 kg 19 cofrag pt.stalpi
(complet cu accesorii) 20 kg 20 cofrag
pt.stalpi (complet cu accesorii) 20 kg 21
cofrag pt.stalpi (complet cu accesorii) 20
kg 22 cofrag pt.stalpi (complet cu
accesorii) 20 kg 23 cofrag pt.stalpi
(complet cu accesorii) 20 kg 24 cofrag
pt.stalpi (complet cu accesorii) 20 kg 25
cofrag pt.stalpi (complet cu accesorii) 20
kg 26 cofrag pt.stalpi (complet cu

accesorii) 20 kg 27 cofrag pt.stalpi
(complet cu accesorii) 20 kg 28 cofraje
200350 - torz bau 100 kg 29 container
500 kg 30 container 500 kg 31 container
500 kg 32 container 500 kg 33 container
500 kg 34 container 500 kg 35 container
500 kg 36 container 500 kg 37 container
birou 500 kg 38 container birou 500 kg 39
container birou 500 kg 40 container birou
500 kg 41 container birou 500 kg 42
container birou 500 kg 43 container birou
500 kg 44 container birou 500 kg 45
container birou 500 kg 46 container birou
500 kg 47 container birou 500 kg 48
container mobil 500 kg 49 container
pentru dormit 500 kg 50 container pentru
dormit 500 kg 51 container pentru dormit
500 kg 52 container pentru dormit 500 kg
53 container sanitar 500 kg 54 container
sanitar 500 kg 55 containere birou 500 kg
56 grup electrogen gdd 490 100 kg 57 lift-
Haulotte Optimum 8 - lift 500 kg 58 lift tip
y-64el8 500 kg Echipamente. Nr. crt
Denumire mijloc fix depr. fiz. depr. funct.
depr. econ. 1 ghilotina hidraulica “HNC
61006 70% 0% 0% 2 instalatie incalzire
cu gaz ”Novo" 50v 70% 0% 0% 3
instalatie incalzire cu gaz “Novo” 50v
70% 0% 0% 4 masina de debavurat pvc
80% 0% 0% 5 masina de debitat (Knorr)
80% 0% 0% 6 masina de debitat metale
80% 0% 0% 7 masina de fasonat 80%
0% 0% 8 masina de fasonat budila 80%
0% 0% 9 mas de filetat Magnum 4010 l t
r1/2-4 380445 80% 0% 0% 10 masina de
spalat geam 80% 0% 0% 11 masina de
taiat cu plasma Powermax 1650 80% 0%
0% 12 masina de umplut silicagel sfg
1200 80% 0% 0% 13 masina de zugravit
220 v 80% 0% 0% 14 masina de zugravit
220 v 80% 0% 0% 15 masina
pt.montat/dem. roti -"Tyrex" 80% 0% 0%
16 masina sudat prof. pvc 80% 0% 0% 17
presa hidraulica “aphs 6106 x220 cnc
70% 0% 0% 18 schela cu accesorii 80%
0% 0% 19 schela metalica de 650mp
80% 0% 0% Utilaje. Nr. crt. Utilaj Numãr
identificare 1 buldo excavator Fermec
860 p 100 n/a 2 excavator senile marca
JCB/js 210 n/a 3 incarcator frontal Case
821c (wola) jee0093656/1999 4
incarcator frontal ”Hanomag" tip 22c n/a 5
incarcator frontal Palazzani tip p.l. 85 n/a
6 Merlo - verde p 35.12.k b4352462/2005
7 motostivuitor n/a 8 motostivuitor Metec
n/a 9 ridicator hidraulic JCB 532-120 n/a
10 ridicator telescopic Merlo 35.10 n/a 11
schela hidraulica sj7027 n/a 12 utilaj
compactor bomag bw 213 d-3
101580901888 13 utilaj merlo p40 n/a 14
vibrocompactor hamm walzenzug tip
2420-d 817325 Autovehicule. Nr. crt.
marca/tipul numãr de înmatriculare 1
Autobuz Mercedes Benz BV-10-ZGK 2
Renault Premium 24gpa3 BV-11-POZ 3
Volvo FM 12 BV-13-AGE 4 Fiat Ducato
244 Csmdg 2.3 Jtd BV-51-AGT 5 Iveco
Trakker Ad380t38/Fv 1016 BV-27-AGT 6
Iveco Trakker Ad380t38/Fv1016
BV-28-AGT 7 Dacia Logan Sd 4sdag
BV-16-YHP 8 Dacia Logan Sd/Lsdek
BV-13-UFY 9 Dacia Logan Sd/Ksdek
BV-13-XRR 10 Dacia Logan Sd 4sdag
BV-17-DCX 11 Dacia Logan Sd 4sdag
BV-17-CZY 12 Dacia Logan Sd 4sdag
BV-16-XHN 13 Dacia Logan Sd/Lsdek
BV-86-TIC 14 Ford Transit Fad6/C&Ij04
BV-15-SBD 15 Iveco Daily BV-14-KDO
16 Iveco Stral is As440s45t/Fp/Lt
BV-16-GCI 17 Iveco Stral is
As440s45t/Fp/Lt BV-16-GCJ 18 Iveco
Trakker Ad410t44/Andreol i A4p
BV-16-DYT 19 Iveco Trakker
Ad410t45/Gervasi 450 BV-16-DYR 20
Opel Astra G Caravan T98/Kombi
BV-09-HSL 21 Kassbohrer BV-11-JTX
22 Saris BV-08-RFO 23 Scania R 124 La
4x2 Na 420 BV-09-UEB 24
Schwarzmuller Hks - 3/Es1// BV-11-UCL
25 Schwarzmuller Hks - 3/Es1//
BV-11-WDX 26 Umm Srb 27 - Sh//
BV-17-AGT 27 Merker N300-01-0y//
BV-11-JVP 28 Schmitz - Gotha
Ski24-7.2// BV-14-RIU 29 Toyota Hilux
N2-Sa/Kun25 BV-13-SCW 30 Toyota
Hilux N25s/Kun25l D4d BV-13-SCX 31
Toyota Hilux N2(Eu,Tsam)/ Kun26
(P)/Kun26l-Prmsyw(2b) BV-16-YSL 32
Toyota Hilux N25s/P22 4wd BV-13-WVS
33 Toyota Hilux N2 /Kun25(P)
BV-16-XNY 34 Schwarzmuller Stu
BV-03-AGE 35 Volkswagen Golf
BV-15-PAH Pretul de incepere al licitatiei
este de 45.997.329 lei pentru bunurile
imobile si 1.594.333 lei plus TVA
(302.923,27 lei), respectiv 1.897.256,27
lei pentru bunurile mobile Sedintele de
l ic i tat ie se desfasoara la sediul
lichidatorului judiciar din Bucuresti, str.
Dianei, nr.10, et.4, apt.5, sector 2 astfel: -
in data de 25.03.2022, ora 14:00 cu pretul
de pornire mai sus indicat. - in data de
01.04.2022, ora 14:00 cu pret de pornire
90% din valoarea de mai sus - in data de
08.04.2022, ora 14:00 cu pret de pornire
80% din valoarea de mai sus - in data de
15.04.2022, ora 14:00 cu pret de pornire
75% din valoarea de mai sus - in data de
29.04.2022 si urmatoarele ora 14:00 cu
pret de pornire 75% din valoarea de mai
sus Informatii suplimentare se regasesc
in caietele de sarcini intocmite pentru
vanzare. Costul unui caiet de sarcini este
de 5.000 lei + TVA si se comunica
exclusiv prin posta electronica.
Participarea la sedinta de licitatie este
conditionata de dovada constituirii unei
garantii in valoare de 4.789.458,52 lei si
de procurarea caietului de sarcini.
Informatii suplimentare sepot solicita la
adresa de mail office@fiducia.com.ro
sau la nr. de telefon 0723.524.580.
Persoana de contact Siliste Cristian. *

PRIMARIA Mizil cu sediul in Mizil, B-dul
Unirii, nr. 14, scoate la licitatie in vederea
concesionarii, terenul in suprafata de
203mp situat in str. Aleea Trandafirilor nr.
4., nr. cad. 23464. Pretul de pornire al
licitatiei va fi 13.7 euro/mp (fara TVA)
conform HCL160/28.12.2021. Licitatia va
avea loc pe data de 16.03.2022, ora
14:00. Ofertele vor fi depuse pana la data
de 15.03.2022, ora 12:00. Caietul de
sarcini se poate achizitiona de la sediul
Primariei Mizil. Contravaloarea acestuia
se achita la Casieria Primariei. Informatii
suplimentare la sediul Primariei Mizil.
Eventualele litigii vor fi solutionate de
Tribunalul Prahova, sectia de contencios
administrativ. *

PRIMARIA Mizil cu sediul in Mizil, B-dul
Unirii, nr. 14, scoate la licitatie in vederea
concesionarii, terenul in suprafata de

185mp situat in str. Aleea Trandafirilor nr.
14., nr. cad. 23496. Pretul de pornire al
licitatiei va fi 13.7 euro/mp (fara TVA)
conform HCL156/28.12.2021. Licitatia va
avea loc pe data de 16.03.2022, ora
14:30. Ofertele vor fi depuse pana la data
de 15.03.2022, ora 12:00. Caietul de
sarcini se poate achizitiona de la sediul
Primariei Mizil. Contravaloarea acestuia
se achita la Casieria Primariei. Informatii
suplimentare la sediul Primariei Mizil.
Eventualele litigii vor fi solutionate de
Tribunalul Prahova, sectia de contencios
administrativ. *

1. Informaþii generale privind autoritatea
contractantã, în special denumirea, codul
de identificare fiscalã, adresa, numãrul
de telefon, fax ºi/sau adresa de e-mail,
persoanã de contact: Primãria Oraºului
Sãliºte, str. ªteazã, Sãliste, judeþul Sibiu,
telefon 0269553512, fax 0269/553363,
email primariasaliste@yahoo.com 2.
Informaþii generale privind obiectul
procedurii de licitaþie publicã, în special
descrierea ºi identificarea bunului care
urmeazã sã fie închiriat: imobil situat in
Oraºul Sãliºte, satul Aciliu, nr.45, judetul
Sibiu in suprafata de 64,85 mp,inscris in
CF 111693, nr. cadastral 111693 Sãliºte,
CF vechi 2662 Aciliu, nr. topografic
262,263 Aciliu, aflat in proprietatea
publica a Oraºului Sãliºte, scopul
inchirierii este Imobil cu destinatie
comerciala, inchirierea se face conform
O.U.G. 57/2019 si H.C.L. nr.10/
31.01.2022. 3. Informaþ i i pr ivind
documentaþia de atribuire: se gãsesc în
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalitaþ i le prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaþiei de atribuire:
se poate obþine de la Primãria Oraºului
Sãliºte, Jud. Sibiu. 3.2. Denumirea ºi
datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituþiei de
la care se poate obþine un exemplar din
documentaþia de atribuire: Compartiment
Contabilitate din Primãria Sãliºte , strada
ªteaza, nr.9, Judeþul Sibiu. 3.3. Costul ºi
condiþiile de platã pentru obþinerea
acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ: 50 lei, se
poate achita cu numerar la caseria
Primãriei Sãliºte. 3.4. Data-limitã pentru
solicitarea clarificarilor: 01/03/2022, ora
11 4. Informaþii privind ofertele: 4.1.
Data-limitã de depunere a ofertelor:
14/03/2022, ora 11 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: la sediul
Primãriei Oraºului Sãliºte, strada ªteaza,
nr.9, Judeþul Sibiu. 4.3. Numãrul de
exemplare în care trebuie depusã fiecare
ofertã: un exemplar. 5. Data ºi locul la
care se va desfãºura ºedinþa publicã de
deschidere a ofertelor: 15/03/2022, ora
11, la sediul Primãriei Oraºului Sãliºte,
strada ªteaza, nr.9, Judeþul Sibiu 6.
Denumirea, adresa, numãrul de telefon
ºi/sau adresa de e-mail ale instanþei
competente în soluþionarea litigiilor
apãrute ºi termenele pentru sesizarea
instanþei: Tribunalul Sibiu, cu sediul în
Sibiu, str. Calea Dumbrãvii, nr.30, cod
poºtal 550324, jud. Sibiu .
Telefon:269217104, Fax:0269217702,
e-mail: tribunalul.sibiu@just.ro. 7. Data
transmiterii anunþului de licitaþie cãtre
instituþiile abilitate, în vederea publicãrii :
03/02/2022 *

BIROUL Executorului Judecatoresc
Bosneac Lavinia Maria cu sediul in Arad,
Bd. V. Milea, nr. 19, ap. 3, jud. Arad,
anunta licitatie publica in dosarul
executional nr. 45 conexat cu 160/2021 in
data de 29.03.2022 ora 1200, ce va avea
loc la sediul biroului nostru, in vederea
vanzarii imobilului compus din Nr.
niveluri: 2; S. construita la sol: 914 mp; S.
construita desfasurata: 1021 mp; Fabrica
de produse lactate P + Ep, din anul 2013
si teren intravilan in suprafata de 9.500
mp, în CF nr. 304725 Socodor, nr. top
304725, nr. cad: 304725-C1, în Socodor,
jud. Arad. Pretul a fost stabilit la suma de
391.900 euro (echivalentul in lei). Invitam
pe toti cei care vor sa cumpere imobilul sa
se prezinte la data, locul si ora stabilita
pentru vanzare si pana la aceasta data sa
prezinte oferta de cumparare-scrisa, în
condiþiile legii. Pot participa la licitatie
numai persoanele care vor depune la
BRD, in contul de consemnari
RO95BRDE020SV38083250200, CIF
RO20663482, la dispozitia executorului
judecatoresc, o cautiune reprezentand
10% din pretul de incepere a licitatiei, iar
dovada consemnari i , in or iginal,
impreuna cu oferta de cumparare –
scrisa ce va cuprinde preþul oferit ºi
condiþiile de platã, vor fi depuse pana în
ziua premergãtoare licitaþiei, cu excepþia
ofertelor de cumpãrare cel puþin egale cu
preþul de începere a licitaþiei care pot fi
depuse inclusiv în ziua licitaþiei, la
executorul judecatoresc. SOMAM pe cei
care pretind a avea vreun drept asupra
imobilului ca trebuie sa-l anunte
executorului judecatoresc, inainte de
data fixata pentru vanzarea imobilului,
sub sanctiune legala. Informatii la telefon
0371171878. Executor judecatoresc
Bosneac Lavinia Maria *

VENDOR SPRL, lichidator judiciar al
SFERA EXPERT CONSTRUCT S.R.L. -
în faliment, cu sediul în Str.Plopului nr.21,
et.1, ap. camera 1, sector 1, Bucureºti,
inregistratã la ORC sub nr.
J40/8095/2005, Cod unic de inregistrare:
17545665, debitoare in dosarul nr.
21831/3/2016 aflat pe rolul Tribunalului
Bucureºti – Secþia a VII-a Civilã, anunþã
vânzarea la licitaþia publicã din data
10.03.2022 orele 14 care va avea loc la
sediul lichidatorului judiciar VENDOR
SPRL din loc. Craiova, str. Brestei, nr. 21,
clãdirea Mira Construct, et. 2, cam. 4, jud.
Dolj, a urmãtoarelor terenuri categoria
curþi construcþii situate în comuna Jilava
Tarlaua 50, Parcela 181,judeþul Ilfov: (1)
Teren în suprafaþã de 750,01 mp
nr.cadastral 58128 CF 58128 Jilava (2)
Teren în suprafaþã de 667 mp
nr.cadastral 58124 CF 58124 Jilava (3)
Teren în suprafaþã de 767 mp

nr.cadastral 58126 CF 58126 Jilava (4)
Teren în suprafaþã de 890 mp
nr.cadastral 58125 CF 58125 Jilava (5)
Teren în suprafaþã de 668mp
nr.cadastral 58127 CF 58127 Jilava (6)
Teren în suprafaþã de 725 mp
nr.cadastral 58123 CF 58123 Jilava
Accesul la loturile de teren mentionate
mai sus se realizeazã pe lotul nr.13
reprezentând drum de acces în suprafaþã
totalã de 1025,36 mp fiecãrui lot fiindui
atribuitã o cotã indivizã de 1/12 din
drumul de acces. Pretul de pornire la
licitaþie este de 70.576 EURO pentru
întreaga suprafaþã ºi reprezintã 50% din
preþul de evaluare. Preþul nu include
TVA. În caz de neadjudecare, licitaþia se
va relua în data de 17.03.2022, data de
24.03.2022 ºi în data de 31.03.2022 în
acelaºi loc ºi la aceeaºi orã. Informaþii
suplimentare email: office@vendor-
insolvency.ro. *

CITATII

S.C. Donmondogroup S.R.L., cu sediul
social în localitatea Simeria, strada Ioan
Slavici nr.9, judeþul Hunedoara,
înregistratã sub J20/602/2018, având
cod de identificare fiscalã: 39344662, ºi
Donþu Daniel, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Simeria, strada Ioan Slavici
nr.9, jud.Hunedoara, legitimat cu
C.I.seria HD nr.581639, sunt citaþi la
Judecãtoria Deva, în data de
14.03.2022, ora 09.00, complet C10
-civil, în calitate de pârâþi, în dosarul
7445/221/2021, în litigiu cu Albina Coop
Societate Cooperativã -reclamant, dosar
având ca obiect pretenþii. *

MUREª INSOLVENCY SPRL, cu sediul
în Tg-Mureº, str. G-ral Gh. Avramescu
nr.4, judeþul Mureº, desemnatã prin
încheierea nr.190 din data de 11
decembrie 2018 pronunþatã de
Tribunalul Specializat Mureº, în dosarul
nr.483/1371/2018, în cal i tate de
administrator judiciar al debitorului
RUTIN BAULEITUNG SRL, cu sediul în
Sfântu Gheorghe, Cartierul Câmpul
Frumos nr.5 (amplasament Parc
Industrial ,,Sepsiipar”) Jud.Covasna, CUI
29301184, numãr de înregistrare în
registrul comerþului J14/297/2011, în
temeiul art.99 raportat la art.100 alin.(1)
din Legea nr.85/2014 privind procedurile
de prevenire a insolvenþei ºi de
insolvenþã, NOTIFICÃ: creditor i i
societãþii RUTIN BAULEITUNG SRL pot
proceda la înscrierea la masa credalã
prin depunerea pânã la 11.03.2022, data
poºtei, a unei cereri de admitere a
creanþei asupra debitorului, în dublu
exemplar, anexându-se la aceasta
documentele justificative ale creanþei ºi
ale actelor de constituire de garanþii
(dacã este cazul). Cererea de
înregistrare a creanþei ºi documentele
care o însoþesc vor fi depuse la dosar sau
transmise prin poºtã pe adresa
Tribunalului Covasna str.Kriza Janos
nr.2, Sf.Gheorghe, judeþul Covasna, cod
poºtal 520023. Cererea va fi însoþitã de
dovada plãþii taxei judiciare de timbru în
sumã de 200 lei. *

DASCAL INSOLVENCY SPRL, in
calitate de lichidator judiciar, desemnat
prin Sentinta civila nr.63/28.01.2022
pronunþatã de Tribunalul Salaj în dosarul
nr.38/84/2021, NOTIFICÃ, deschiderea
procedurii generale de faliment împotriva
debitoarei S.C. BRÂNZETURI
PROASPETE S.R.L., CUI 37504600,
numãr de ordine în registrul comerþului
J31/287/2017, cu termenul limitã pentru
înregistrarea cererii de admitere a
creantelor nãscute dupã data deschiderii
procedurii la 15.03.2022, termenul limitã
pentru verificarea creantelor, întocmire,
publicarea tabelului suplimentar al
creantelor la 15.04.2022, termenul
pentru întocmirea ºi publicarea tabelului
definitiv consolidat al creanþelor este
16.05.2022. Cererile de admitere a
creantelor vor fi întocmite conf. art.104 si
vor fi comunicate astfel: -un exemplar va
fi transmis in format scriptic (hartie) la
grefa Tribunalului Salaj Sectia Civila
pentru dosarul nr.28/84/2021;
-exemplarul destinat lichidatorului
judiciar va fi transmis pe adresa de
corespondenta din Bucuresti, Bd-ul Unirii
nr.33, bloc A2, scara 2, et.5, ap.39,
Sector 3 sau la adresa de email
insolventa@acdascal.ro. *

PIERDERI

CAMERA de Comerþ Britanicã-Românã
SRL Londra Marea Britanie Sucursala
România, cu sediul social în Bucureºti,
Sector 1, str.Nicolae Iorga, nr.5, cam.1,
etaj 2, nr.J40/3438/2010, CUI:13115355,
declar pierderea certif icatului de
înregistrare seria B nr.4181255 ºi îl
declar nul. *
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